
 

 

 ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH LẠNG SƠN 

 

Số:             /UBND-THNC 

V/v tiếp tục thực hiện sắp xếp  

tổ chức bộ máy, số lượng cấp phó 

các phòng thuộc Sở, ban, ngành 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Lạng Sơn, ngày         tháng 8 năm 2020 

 

 

Kính gửi: Các Sở, ban, ngành của tỉnh. 

 

Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp 

hành Trung ương1 và Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25/10/20172, trong năm 

2020 các Sở, ban, ngành của tỉnh đã chủ động tham mưu tổ chức triển khai thực 

hiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy theo chủ trương của UBND tỉnh3. 

Để tiếp tục thực hiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy, UBND tỉnh yêu cầu: 

1. Các Sở, ban, ngành tiếp tục thực hiện rà soát, đề xuất sắp xếp tổ chức 

bộ máy đảm bảo theo hướng tinh gọn, nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý Nhà 

nước của ngành. 

2. Đối với các sở, ngành đã thực hiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy nhưng 

chưa bảo đảm số lượng lãnh đạo cấp phó phòng4 thì phải hoàn thành việc sắp 

xếp trong năm 2020 đảm bảo theo chủ trương của tỉnh; báo cáo UBND tỉnh kết 

quả thực hiện (qua Sở Nội vụ) trước ngày 05/12/2020.  

3. Giao Sở Nội vụ theo dõi, đôn đốc các Sở, ban, ngành tổ chức triển khai 

thực hiện, tổng hợp báo cáo kết quả theo quy định. 

UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành nghiêm túc triển khai thực hiện ./. 

Nơi nhận:                                                                                         
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- C, PVP UBND tỉnh. 

- Các phòng CM, TT THCB; 

- Lưu: VT, THNC(HXĐ). 

 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

 

Dương Xuân Huyên 
 

                                           
      1 Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/7/2015 của Ban Chấp hành Trung ương về một số vấn đề về tiếp tục đổi 

mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. 

      2 Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương về việc tiếp tục đổi mới hệ 

thống tổ chức, quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. 

      3 Công văn số 1392/UBND-NC ngày 30/12/2019 của UBND tỉnh về việc chủ trương thực hiện sắp xếp tổ 

chức bộ máy thuộc các Sở, Ban, ngành. 

      4 Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Y tế; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Công 

Thương; Sở Giao thông vận tải; Văn phòng UBND tỉnh. 
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