
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:           /VP-NC 

V/v xem xét đề nghi ̣ của UBND huyêṇ 

Cao Lôc̣ về điạ giới hành chính 

Lạng Sơn, ngày      tháng 01 năm 2020 

 

Kính gửi:  

      - Sở Nội vụ; 

- UBND huyện Cao Lộc. 

 

Xem xét Báo cáo số 489/BC-SNV ngày 13/12/2019 của Sở Nội vụ về viêc̣ 

xem xét đề nghi ̣ của UBND huyêṇ Cao Lôc̣ về điạ giới hành chính ; Báo cáo 

497/BC-SNV ngày 19/12/2019 của Sở Nội vụ về viêc̣ đề xuất phương án sắ p 

xếp laị đơn vi ̣ hành chính huyêṇ Cao Lôc̣  và Báo cáo số 684/BC-UBND ngày 

19/11/2019 của UBND huyện Cao Lộc về việc quản lý địa giới hành chính thị 

trấn Đồng Đăng , huyêṇ Cao Lôc̣ , đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:  

Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường , Sở 

Xây dựng, UBND huyện Cao Lộc, UBND thành phố Lạng Sơn và các cơ quan, 

đơn vị liên quan tiếp tuc̣ nghiên cứu , đề xuất phương án quy hoạch tổng thể, sắp 

xếp lại đơn vi ̣ hành chính huyện  Cao Lộc; báo cá o UBND tỉnh trong tháng 

3/2020. 

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

UBND tỉnh để Sở Nội vụ, UBND huyện Cao Lộc và các cơ quan liên quan thực 

hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên;  

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: TN&MT, XD; 

- C, PCVP UBND tỉnh, 

các phòng: KTCN, TH, TT TH-CB; 

- Lưu: VT, NC(HXĐ). 

 CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Phạm Hùng Trường 
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