
 

 

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 chưa xem xét chủ trương 

thành lập Đội Quản lý trật tự đô 

thị huyện Văn Lãng 

 

 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân huyện Văn Lãng 

 

Sau khi xem xét Công văn số 3081/UBND-KT&HT ngày 16/12/2020 của 

UBND huyện Văn Lãng về việc xin chủ trương thành lập Đội Quản lý trật tự đô 

thị huyện Văn Lãng đề nghị; Báo cáo số 08/BC-SNV ngày 09/01/2021 của Sở 

Nội vụ về thẩm định, đề xuất chủ trương thành lập Đội Quản lý trật tự đô thị 

huyện Văn Lãng, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như 

sau: 

1. Nhất trí với đề xuất của Sở Nội vụ tại Báo cáo trên.  

2. Trước mắt chưa xem xét chủ trương thành lập Đội Quản lý trật tự đô thị 

huyện Văn Lãng, yêu cầu UBND huyện Văn Lãng: 

- Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các phòng chuyên môn phối hợp với UBND 

các xã, thị trấn tham mưu, thực hiện nghiêm các quy định về quản lý trật tự đô 

thị trên địa bàn huyện; có giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản 

lý trật tự đô thị; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức của 

người dân về việc chấp hành các quy định về quản lý đô thị, nhất là các quy định 

về hoạt động xây dựng, quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị, vệ sinh môi 

trường, ... 

- Tiếp tục rà soát, đánh giá; triển khai thực hiện các nội dung chỉ đạo của 

UBND tỉnh tại văn bản số 1617/UBND-THNC ngày 11/12/2020 về việc triển 

khai thực hiện Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ 

quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập; báo cáo về 

UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ tổng hợp) theo quy định. 

(Báo cáo số 08/BC-SNV gửi kèm theo trên iOffice). 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch 

UBND tỉnh để UBND huyện Văn Lãng thực hiện./. 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Sở Nội vụ; 

- C, PCVP UBND tỉnh; 

các phòng: THNC, KT, TT THCB; 

- Lưu: VT, THNC(HXĐ).    

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 
 

Phạm Hùng Trường 
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