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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:  2613/VP-NC  

V/v tham gia ý kiến về chủ trương hợp 
nhất Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc 
hội, Văn phòng HĐND và Văn phòng 
UBND tỉnh thành một văn phòng tham 

mưu, giúp việc chung 

Lạng Sơn, ngày 10 tháng 7 năm 2018 

 
 

                 Kính gửi:  
- Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; 
- Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh; 
- Sở Nội vụ. 

 

Ngày 20/7/2018, Văn phòng Quốc hội tổ chức Hội nghị lấy ý kiến của đại 

diện các cơ quan tổ chức, cá nhân hữu quan về dự thảo Đề án “thực hiện thí điểm 

hợp nhất Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Văn phòng Hội đồng nhân dân và 

Văn phòng UBND thành một văn phòng tham mưu, giúp việc chung”, có mời lãnh 

đạo UBND tỉnh dự và phát biểu ý kiến tại Hội nghị nêu trên. 

  Để chuẩn bị nội dung lãnh đạo UBND tỉnh dự và có ý kiến tại Hội nghị 

theo yêu cầu của Văn phòng Quốc hội tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh đề nghị Văn 

phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Văn phòng HĐND tỉnh và Sở Nội vụ cho ý kiến 

về chủ trương thực hiện thí điểm hợp nhất 03 văn phòng, trong đó nêu rõ những 

thuận lợi, khó khăn, đề xuất, kiến nghị khi thực hiện hợp nhất, gửi ý kiến bằng văn 

bản về Văn phòng UBND tỉnh trước ngày 18/7/2018 để Văn phòng UBND tỉnh 

tổng hợp, báo cáo lãnh đạo UBND tỉnh.  

Văn phòng UBND tỉnh trân trọng đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm, phối 
hợp thực hiện ./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- TT. HĐND tỉnh; 
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; 
- CT, PCT UBND tỉnh; 
- C, PVP UBND tỉnh, 
Các phòng: NC, TH, TH-CB; 
- Lưu: VT, NC (TTD).  

CHÁNH VĂN PHÒNG 
 
 
 

 
 

Phùng Quang Hội 
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