
 

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:        /VP-THNC Lạng Sơn, ngày     tháng 01 năm 2021 

V/v tham mưu kiện toàn Ban Chỉ 

đạo; điều chỉnh, bổ sung Quy chế 

của Tỉnh ủy 

 

 

 

Kính gửi:  

- Sở Nội vụ; 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư. 
 

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Thông báo số 254-

TB/VPTU ngày 14/01/2021 về Công văn số 03-CV/BCSĐ, ngày 08/01/2021 của 

Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch 

UBND tỉnh chỉ đạo như sau:  

 1. Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu 

Ban cán sự đảng UBND tỉnh đề xuất với Tỉnh ủy kiện toàn Ban Chỉ đạo xây 

dựng, thực hiện Đề án cải cách thủ tục hành chính và cung ứng dịch vụ công, 

tinh giản biên chế, sắp xếp lại tổ chức bộ máy của các sở, ban, ngành, UBND 

các huyện, thành phố tại Quyết định số 394-QĐ/TU ngày 08/9/2016 của Tỉnh 

uỷ; báo cáo UBND tỉnh trước ngày 04/02/2021. 

2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên 

quan nghiên cứu, tham mưu Ban cán sự đảng UBND tỉnh trình Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy sửa đổi Quy định số 1902-QĐ/TU ngày 23/7/2019 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy về những nội dung Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh uỷ thảo luận, 

quyết định hoặc cho ý kiến thuộc lĩnh vực kinh tế - xã hội; báo cáo UBND tỉnh 

trong tháng 3/2021.  

 (Thông báo số 254-TB/VPTU được gửi kèm theo qua VNPT-iOffice). 

 Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Sở Nội vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, 

các cơ quan liên quan biết, thực hiện./. 
 

Nơi nhận:  
- Như trên;  

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- C, PVP UBND tỉnh, 

  các phòng CV, TH-CB; 

- Lưu: VT, THNC (PT).  

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 
 

Nguyễn Văn Hà 
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