
UBND TỈNH LẠNG SƠN  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM 
VĂN PHÒNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  
       Số: 2600/VP – NC Lạng Sơn, ngày 09 tháng 7 năm 2018 

    V/v rà soát, sắp xếp lại một số đơn 
 vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế, Sở 
 Lao động - Thương binh và Xã hội 

 
Kính gửi:  

- Sở Nội vụ; 
- Sở Y tế; 
- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. 
 

Sau khi xem xét Báo cáo số 191/BC-SNV ngày 29/6/2018 của Sở Nội 
vụ về việc rà soát, sắp xếp lại một số đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế, 
Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ 
tịch UBND tỉnh đồng ý với đề xuất của Sở Nội vụ và giao Sở Nội vụ: 

1. Đôn đốc Sở Y tế hoàn thiện Đề án sáp nhập Trung tâm Dân số - Kế 
hoạch hóa gia đình với Trung tâm Y tế huyện, thành phố. 

2. Hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, tham mưu việc chuyển chức năng 
điều dưỡng các đối tượng thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý tại Bệnh 
viện Phục hồi chức năng thuộc Sở Y tế về Trung tâm Điều dưỡng người có 
công thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nhằm khắc phục tình trạng 
chồng chéo chức năng điều dưỡng tại 02 đơn vị hiện nay. 

3. Thực hiện thẩm định hồ sơ trình về tổ chức lại, điều chỉnh, bổ sung chức 
năng nhiệm vụ các đơn vị nêu trên, trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định 
trong tháng 8 năm 2018. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của đồng chí Chủ tịch 
UBND tỉnh để các cơ quan liên quan phối hợp thực hiện ./. 

                                                            
Nơi nhận: 
- Như trên;        
- TT. Tỉnh uỷ;                                       
- CT, PCT UBND tỉnh; 
- Ban Tổ chức Tỉnh uỷ; 
- C, PVP, NC, TH, TH-CB; 
- Lưu: VT, NC(TTD). 

 

     CHÁNH VĂN PHÒNG 
 

 
 
 
 
 

      Phùng Quang Hội 
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