
 
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:           /VP-NC Lạng Sơn, ngày        tháng  12  năm 2019 
V/v tổ chức triển khai, thực hiện 

Nghị quyết về sắp xếp đơn vị hành 

chính cấp xã thuộc tỉnh Lạng Sơn 

 

 

Kính gửi:  

- Sở Nội vụ; 

- UBND các huyện thực hiện sắp xếp đơn vị 

hành chính cấp xã.  

 

Thực hiện Nghị quyết số 818/NQ-UBTVQH14 ngày 21/11/2019 của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lạng 

Sơn, đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như 

sau: 

1. Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, UBND các 

huyện tham mưu UBND tỉnh khẩn trương xây dựng Kế hoạch, chỉ đạo tổ chức 

triển khai, thực hiện Nghị quyết trên; báo cáo, trình UBND tỉnh trước ngày 

16/12/2019. 

2. UBND huyện có đơn vị hành chính cấp xã thực hiện sắp xếp theo Nghị 

quyết, chủ động, khẩn trương rà soát, bố trí, sắp xếp nhân sự; chuẩn bị các điều 

kiện cần thiết về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác; tăng cường công 

tác tuyên truyền, ổn định bộ máy các cơ quan, tổ chức, ổn định đời sống của 

Nhân dân, đảm bảo yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh trên 

địa bàn. 

(Gửi kèm Nghị quyết số 818/NQ-UBTVQH14 trên hệ thống Ioffice) 

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo ý kiến của Chủ tịch UBND 

tỉnh để Sở Nội vụ, UBND các huyện và các cơ quan liên quan phối hợp khẩn 

trương thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên;  

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Ban Tổ chức Tỉnh ủy; 

- Các Sở, ban, ngành tỉnh; 

- UBND huyện Đình Lập và thành phố Lạng Sơn; 

- C, PCVP UBND tỉnh,  

các phòng CM, ĐV; 

- Lưu: VT, NC(HXĐ).  

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Phạm Hùng Trường     
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