
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH LẠNG SƠN  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /UBND-NC Lạng Sơn, ngày       tháng  12  năm 2019 

V/v không thí điểm hợp nhất các 

cơ quan chuyên môn thuộc 

UBND cấp tỉnh, cấp huyện 

 

Kính gửi: Bộ Nội vụ. 

Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn nhận được Công văn số 5898/BNV-

TCBC ngày 27/11/2019 của Bộ Nội vụ về việc đăng ký thí điểm hợp nhất các cơ 

quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện, Ủy ban nhân dân tỉnh báo 

cáo như sau: 

Thực hiện chủ trương tại Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của 

Ban Chấp hành Trung ương “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức 

bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, trong thời 

gian qua, UBND tỉnh Lạng Sơn đã thực hiện sắp xếp lại tổ chức bộ máy bên 

trong các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh; đối với cơ cấu, số lượng các cơ quan 

chuyên môn thuộc UBND cấp huyện đã thực hiện hợp nhất Phòng Y tế với Văn 

phòng HĐND và UBND cấp huyện; Phòng Dân tộc với Phòng Lao động, 

Thương binh và Xã hội. Hiện nay tổ chức, bộ máy các cơ quan chuyên môn cấp 

tỉnh, cấp huyện hoạt động ổn định, phát huy hiệu quả quản lý nhà nước. 

Trên cơ sở rà soát, đánh giá và ý kiến chỉ đạo thống nhất của Ban Thường 

vụ Tỉnh ủy và Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn 

không đăng ký thực hiện thí điểm hợp nhất các cơ quan chuyên môn thuộc 

UBND cấp tỉnh, cấp huyện theo nội dung tại Công văn trên của Bộ Nội vụ trong 

thời điểm này. 

Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn đề nghị Bộ Nội vụ xem xét, tổng hợp./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT.Tỉnh ủy; 

- TT. HĐND tỉnh; 

- Ban Tổ chức Tỉnh ủy; 

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Sở Nội vụ; 

 - PCVP UBND tỉnh,  

các phòng: TH, TT TH-CB; 

- Lưu: VT, NC(HXĐ). 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Phạm Ngọc Thưởng 
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