
 

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /VP-KT Lạng Sơn, ngày          tháng 6 năm 2021 

V/v dự thảo văn bản tham gia ý 

kiến đối với 02 dự thảo Thông tư 

của Bộ Công Thương  

 

               
Kính gửi: Sở Công Thương. 

 

Thực hiện Công văn số 3372/BCT-TCCB ngày 11/6/2021 của Bộ Công 

Thương về việc góp ý dự thảo Thông tư quy định về vị trí việc làm, cơ cấu viên 

chức theo chức danh nghề nghiệp và định mức số lượng người làm việc trong đơn 

vị sự nghiệp công lập thuộc ngành Công Thương và Công văn số 3373/BCT-

TCCB ngày 11/6/2021 của Bộ Công Thương về việc góp ý dự thảo Thông tư quy 

định về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Công Thương và định 

mức biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức thuộc ngành Công Thương, 

đồng chí Đoàn Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:  

1. Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan 

nghiên cứu, dự thảo văn bản tham gia ý kiến của UBND tỉnh đối với 02 dự thảo 

Thông tư theo yêu cầu của Bộ Công Thương tại các Công văn trên; dự thảo văn 

bản gửi UBND tỉnh trước ngày 18/6/2021. 

2. Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, Cục Quản lý thị trường, UBND các huyện và 

thành phố, các cơ quan liên quan có trách nhiệm nghiên cứu 02 dự thảo Thông 

tư, gửi ý kiến tham gia về Sở Công Thương để tổng hợp chung theo nhiệm vụ 

được giao.  

(Công văn số 3372/BCT-TCCB và Công văn số 3373/BCT-TCCB được gửi 

kèm theo qua iOffice và trên Trang thông tin của Văn phòng UBND tỉnh.)                                                                                                                                                                                                                                                         

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Sở Công Thương, các cơ quan liên 

quan thực hiện./.  

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: NV, TP; 

- Cục QLTT tỉnh;  

- UBND các huyện, thành phố;  

- C, PVP UBND tỉnh, 

  các phòng CV, Trung tâm TH-CB;  

- Lưu: VT, KT(LC).  

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Dương Văn Chiều     
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