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ĐỀ ÁN 

Sắp xếp tổ chức bộ máy Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn 

 

Phần thứ nhất 

SỰ CẦN THIẾT VÀ CĂN CỨ PHÁP LÝ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN 

I. SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG ĐỀ ÁN  

 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh là cơ quan thuộc UBND tỉnh, có chức 

năng tham mưu, giúp UBND tỉnh về: Chương trình, kế hoạch công tác; kiểm 

soát thủ tục hành chính; tổ chức triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa 

liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của 

cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã; tổ chức, quản lý và công bố các thông tin chính thức 

về hoạt động của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; đầu mối 

Cổng thông tin điện tử, kết nối hệ thống thông tin hành chính điện tử chỉ đạo, 

điều hành của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; quản lý công 

báo và phục vụ các hoạt động của Ủy ban nhân dân tỉnh; giúp Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh và các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện nhiệm vụ, 

quyền hạn theo thẩm quyền; quản lý văn thư - lưu trữ và công tác quản trị nội bộ 

của Văn phòng. 

Trong những năm qua, các phòng chuyên môn nghiệp vụ, đơn vị trực thuộc 

Văn phòng đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, tuy nhiên hiện nay 

số lượng biên chế được giao ngày càng giảm, nên việc phân bổ biên chế cho các 

phòng còn khó khăn và hạn chế, chưa tương quan với khối lượng công việc phải 

thực hiện cũng như đề án vị trí việc làm đã được phê duyệt, nhiều công chức 

phải kiêm nhiệm các công việc chuyên môn, do vậy chất lượng tham mưu thực 

hiện nhiệm vụ chưa đạt hiệu quả cao, năng lực quản lý điều hành của một số lãnh 

đạo phòng còn hạn chế. 

Chức năng, nhiệm vụ của một số phòng có sự tương đồng, cần hỗ trợ và 

phối hợp với nhau nhưng chưa tập trung nhiệm vụ được giao về một đầu mối để 

thuận lợi trong công tác quản lý nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao ngày 

càng cao (Phòng Kinh tế chuyên ngành, Phòng kinh tế Tổng hợp, Phòng Nội 

chính, Phòng Tổng hợp). 

Chức năng tham mưu quản lý nhà nước về hoạt động kiểm soát TTHC và 

cải cách TTHC do Phòng Kiểm soát Thủ tục hành chính đảm nhiệm, trong khi 

Trung tâm Phục vụ hành chính công là đầu mối tập trung quản lý việc hướng 

dẫn, tiếp nhận, giải quyết, chuyển hồ sơ giải quyết, trả kết quả giải quyết TTHC 

ngay tại Trung tâm; thực hiện việc ứng dụng công nghệ thông tin, áp dụng phần 

mềm điện tử nhằm tin học hóa tất cả các giao dịch hành chính trong giải quyết 
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TTHC và cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Các hoạt động này có mối quan hệ 

chặt chẽ, bổ trợ cho nhau, trên thực tế lại tồn tại thành 2 đầu mối hoạt động tách 

biệt nhau là Phòng Kiểm soát TTHC và Trung tâm Phục vụ hành chính công 

tỉnh. 

Với tình hình thực tế trên, sau khi rà soát lại chức năng, nhiệm vụ và đối 

chiếu với các quy định về sắp xếp lại tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt 

động có hiệu lực, hiệu quả đúng với tinh thần của Nghị quyết số 18-NQ/TW 

ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về 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 và thực hiện đúng chủ trương của UBND tỉnh tại 

Công văn số 1329/UBND-NC ngày 30/12/2019 về việc tiếp tục thực hiện sắp 

xếp lại tổ chức bộ máy thuộc các Sở, ban, ngành. Việc xây dựng Đề án sắp xếp 

tổ chức lại các phòng, đơn vị trực thuộc Văn phòng là thật sự cần thiết nhằm tinh 

gọn tổ chức bộ máy, cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức, góp phần nâng cao 

hiệu quả hoạt động của Văn phòng. 

II. CĂN CỨ PHÁP LÝ 

1. Kết luận số 64-KL/TW ngày 28/5/2013 Hội nghị lần thứ bẩy, Ban Chấp 

hành Trung ương khoá XI về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống 

chính trị từ Trung ương đến cơ sở; 

2. Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản 

biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. 

3. Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung 

ương Đảng (khóa XII) về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bô 

máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. 

4. Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung 

ương Đảng (khoá XII) về việc tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức, quản lý, nâng 

cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; 

5. Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ về việc ban 

hành chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011 - 2020; 

6. Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về Kiểm soát 

thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục 

hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành 

chính; 

7. Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực 

hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.  

8. Thông tư 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm 

Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính; 

9. Kế hoạch số 44/KH-UBND ngày 05/3/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

triển khai thực hiện Nghị quyết số số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp 

https://vanbanphapluat.co/nghi-dinh-48-2013-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-lien-quan-kiem-soat-thu-tuc-hanh-chinh
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hành Trung ương Đảng (khóa XII) về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp 

tổ chức bô máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; 

10. Quyết định số 62/2018/QĐ-UBND ngày 05/12/2018 của Uỷ ban nhân 

dân tỉnh Lạng Sơn ban hành Quy định về phân công, phân cấp, quản lý tổ chức 

bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lạng Sơn;  

11. Quyết định số 21/2019/QĐ-UBND ngày 29/7/2019 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Lạng Sơn về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức của Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn; 

12. Công văn số 1392/UBND-NC, ngày 30/12/2019 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh về chủ trương thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy thuộc các Sở, ban, ngành;  

13. Công văn số 06/SNV-TCBC&TCPCP, ngày 02/01/2020 của Sở Nội vụ về 

việc đề nghị triển khai thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy nội bộ các Sở, ban, ngành. 

Phần thứ hai 

THỰC TRẠNG VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ BIÊN CHẾ 

CỦA VĂN PHÒNG UBND TỈNH 

I. CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY 

Cơ cấu tổ chức của Văn phòng UBND tỉnh gồm Lãnh đạo UBND tỉnh, 

Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, 07 phòng chuyên môn nghiệp vụ, 04 đơn vị  

trực thuộc, cụ thể như sau: 

a) Lãnh đạo UBND tỉnh: Chủ tịch và 04 Phó Chủ tịch 

b) Lãnh đạo Văn phòng: Chánh Văn phòng và 03 Phó chánh Văn phòng 

c) Các phòng chuyên môn: gồm có 07 phòng, cụ thể: 

- Phòng Tổng hợp; 

- Phòng Kinh tế chuyên ngành; 

- Phòng Nội chính; 

- Phòng Kinh tế tổng hợp; 

- Phòng Khoa giáo - Văn xã; 

- Phòng Kiểm soát Thủ tục hành chính; 

- Phòng Hành chính -  Quản trị. 

3. Các đơn vị trực thuộc Văn phòng 

-  Ban Tiếp công dân tỉnh; 

        - Trung tâm Phục vụ hành chính công (đơn vị hành chính đặc thù); 

- Trung tâm Tin học - Công báo (đơn vị sự nghiệp do ngân sách nhà nước 

đảm bảo, bao gồm Cổng Thông tin điện tử tỉnh); 

- Nhà khách A1 (đơn vị sự nghiệp tự chủ). 
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II. VỀ BIÊN CHẾ, NHÂN SỰ 

1. Biên chế, số lƣợng ngƣời làm việc của Văn phòng 

Tổng số biên chế được giao năm 2020 là 57 chỉ tiêu, giảm 02 so với năm 

2019; số biên chế công chức hành chính có mặt hiện tại là 53. 

Hợp đồng lao động theo Nghị định 161/2018/NĐ-CP có mặt: 12 lao động. 

Trong đó: 

a) Lãnh đạo UBND tỉnh : 04 biên chế; 

b) Lãnh đạo Văn phòng: 04 biên chế. 

c) Các phòng chuyên môn : 

- Phòng Tổng hợp: 03 biên chế;  

- Phòng Nội chính: 03 biên chế; 

- Phòng Kinh tế tổng hợp: 04 biên chế; 

- Phòng Kinh tế chuyên ngành: 05 biên chế; 

- Phòng Khoa giáo - Văn xã: 04 biên chế; 

- Phòng Kiểm soát Thủ tục hành chính: 03 biến chế; 

- Phòng Hành chính - Quản trị: 17 biên chế công chức và 10 hợp đồng lao 

động theo Nghị định 161/2019/NĐ-CP; 

- Trung tâm Phục vụ hành chính công: 04 biên chế và 02 hợp đồng lao động 

theo Nghị định 161/2019/NĐ-CP; 

- Ban tiếp công dân: 02 biên chế. 

2. Biên chế, số lƣợng ngƣời làm việc trong đơn vị sự nghiệp thuộc Văn 

phòng 

- Trung tâm Tin học - Công báo: 01 biên chế công chức, 08 biên chế viên 

chức; 

- Nhà khách A1:01 biên chế là Giám đốc và 06 lao động hợp đồng. 

Phần thứ ba 

MỤC TIÊU, NỘI DUNG SẮP XẾP TỔ CHỨC BỘ MÁY CÁC PHÒNG, 

ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC VĂN PHÒNG UBND TỈNH LẠNG SƠN 

I. MỤC TIÊU  

1. Sắp xếp tổ chức bộ máy Văn phòng UBND tỉnh theo hướng tinh gọn, bao 

quát đầy đủ chức năng, nhiệm vụ đảm bảo hiệu lực, hiệu quả trong công tác tham 

mưu, giúp việc, làm cơ sở để xây dựng vị trí việc làm gắn với cơ cấu ngạch công 

chức, viên chức. 

2. Cơ cấu lại đội ngũ công chức cho phù hợp với tình hình thực tế về chủ 

trương, yêu cầu các điều kiện thành lập phòng chuyên môn, phát huy tối đa năng 
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lực, sở trường làm việc của từng công chức, viên chức góp phần nâng cao hiệu 

quả thực hiện nhiệm vụ được giao. 

II. PHƢƠNG ÁN SẮP XẾP TỔ CHỨC BỘ MÁY, BIÊN CHẾ  

1. Hợp nhất Phòng Kinh tế tổng hợp và Phòng Kinh tế chuyên ngành 

thành Phòng Kinh tế 

Lý do: Thực hiện đúng quy định về cơ cấu tổ chức tại Khoản 1 Điều 4 

Thông tư liên tịch số 01/2015/TTLT-VPCP-BNV ngày 23/10/2015 của Bộ 

trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân 

dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, 

đảm bảo tiêu chuẩn thành lập phòng chuyên môn; giảm đầu mối 01 phòng 

chuyên môn tập trung nhiệm vụ được giao về một đầu mối để quản lý, giảm 01 

cấp trưởng phòng và 01 phó trưởng phòng, bố trí được biên chế dôi dư cho các 

phòng chuyên môn khác đáp ứng yêu cầu về thực hiện nhiệm vụ. 

Biên chế sau sắp xếp: Dự kiến bố trí 08 biên chế cho phòng Kinh tế sau khi 

hợp nhất từ Phòng Kinh tế chuyên ngành và Phòng Kinh tế Tổng hợp; khi sáp 

nhập có 01 Trưởng phòng và 02 Phó Trưởng phòng (đảm bảo điều kiện biên chế 

thành lập phòng: Từ 08 biên chế trở lên có không quá 02 Phó Trưởng phòng).  

2. Sáp nhập Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính vào Trung tâm Phục 

vụ hành chính công tỉnh và điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm 

phục vụ hành chính công tỉnh cho phù hợp. 

Lý do: Trong quá  trình thực hiện chức  năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo các 

văn bản quy định của Chính phủ về kiểm soát TTHC (Thông tư 02/2017/TT-

VPCP ngày 31/10/2017 hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính; 

Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế 

một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính…) có thể thấy 

giữa Trung tâm Phục vụ hành chính công và Phòng Kiểm soát Thủ tục hành 

chính có nhiệm vụ tương đồng liên quan đến cải cách TTHC, lĩnh vực 2 đơn vị 

đảm nhiệm có sự liên thông, liên quan trực tiếp với nhau: Thực hiện tốt công tác 

kiểm soát TTHC là cơ sở cho việc đưa ra thực hiện tốt việc cung cấp dịch vụ 

hành chính công và ngược lại kết quả công tác này là tiền đề thực hiện cho công 

tác kia (thực hiện nhiệm vụ tham mưu, quản lý Nhà nước về kiểm soát TTHC tốt 

thì sẽ thực hiện nhiệm vụ giải quyết TTHC đạt chất lượng và hiệu quả hơn).  

Trên thực tế, hiện nay một số tỉnh đã thực hiện việc sáp nhập Phòng Kiểm 

soát Thủ tục hành chính vào Trung tâm Phục vụ hành chính công đạt hiệu quả 

chất lượng trong thực hiện nhiệm vụ (tỉnh Lâm Đồng, tỉnh Hà Giang, tỉnh Tây 

Ninh…). Do vậy sáp nhập, đưa về 1 đầu mối sẽ thuận lợi hơn trong việc chia sẻ 

thông tin, tài liệu chuyên môn liên quan đến cải cách TTHC dẫn đến quy trình xử 

lý công việc được nhanh gọn, trực tiếp giải quyết tại chỗ nhiều nhiệm vụ về cải 

cách TTHC, giảm bớt áp lực về thời gian phối hợp thực hiện, đảm bảo bộ máy 

văn phòng tinh gọn, sắp xếp được nhân sự theo yêu cầu tối thiểu về chỉ tiêu biên 

chế.  
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Biên chế sau sắp xếp: Dự kiến bố trí 08 biên chế cho Trung tâm Phục vụ 

hành chính công sau khi Phòng Kiểm soát Thủ tục hành chính sáp nhập vào 

(trong đó: 05 biên chế của Trung tâm phục vụ hành chính công và 03 biên chế 

tiếp nhận từ Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính). Sau khi sắp xếp, dự kiến 

Trung tâm gồm 2 phòng: Kiểm soát Thủ tục hành chính, Hành chính - Tổng hợp; 

kiện toàn lại bộ máy của Trung tâm và điều chỉnh chức năng nhiệm vụ theo quy 

định tại Nghị định 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, 

một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. 

3. Hợp nhất Phòng Tổng hợp với Phòng Nội chính  thành phòng Tổng 

hợp - Nội chính 

Lý do: Đảm bảo quy định về cơ cấu biên chế tối thiểu để thành lập phòng (ít 

nhất có 5 người), thu gọn được đầu mối làm việc nhằm kiểm soát tốt công tác 

quản lý nhà nước về lĩnh vực Nội chính - Tổng hợp; trách nhiệm và mối quan hệ 

công tác được cụ thể hóa hơn, một người có thể đảm nhiệm nhiều việc và một việc 

chỉ do một người chủ trì, chịu trách nhiệm chính. 

Biên chế sau sắp xếp: Dự kiến bố trí 06 biên chế cho Phòng Tổng hợp - 

Nội chính sau khi hợp nhất (cơ cấu lãnh đạo phòng gồm 01 Trưởng phòng, 01 

Phó Trưởng phòng). 

4. Phòng Khoa giáo - Văn xã: Giữ nguyên tên gọi và cơ cấu Phòng, dự kiến 

bổ sung nhiệm vụ cho phòng và bổ sung 01 biên chế, trong đó lãnh đạo phòng 

gồm 01 Trưởng phòng và 01 Phó Trưởng phòng. 

Lý do: Đảm bảo cơ cấu tổ chức (05 biên chế/phòng) và triển khai thực hiện 

có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ tham mưu quản lý nhà nước về công tác Văn 

hóa - Xã hội, Giáo dục - Đào tạo trên địa bàn tỉnh. 

5. Ban Tiếp công dân tỉnh: Dự kiến bố trí 04 biên chế công chức và 01 

công chức kiêm nhiệm (Ban Tiếp công dân tỉnh được thành lập theo quy định tại 

Luật Tiếp công dân ngày 25/11/2013; Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 

26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Tiếp 

công dân. Theo đó, Trưởng Ban Tiếp công dân tỉnh do 01 Phó Chánh Văn phòng 

UBND tỉnh phụ trách). 

6. Phòng Hành chính - Quản trị: Giữ nguyên phòng, giảm 02 biên chế do nghỉ 

hưu đúng tuổi và nghỉ theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP (tổng số biên chế còn lại: 

15 biên chế; cơ cấu lãnh đạo phòng gồm 01 Trưởng phòng và 02 Phó Trưởng phòng). 

7. Trung tâm Tin học - Công báo: Giữ nguyên và tuyển đủ theo chỉ tiêu 

biên chế được giao năm 2020 (11 người). 

8. Nhà khách A1: Đổi mới, sắp xếp lại mô hình quản lý phù hợp với chủ 

trương của Chính phủ, của tỉnh về sắp xếp, chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp công 

lập để nâng cao chất lượng phục vụ, hiệu quả kinh doanh. 
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III. THỰC HIỆN PHƢƠNG ÁN VỀ TÀI CHÍNH, TÀI SẢN  

1. Chuyển giao nguyên trạng trang thiết bị, tài sản, hồ sơ, tài liệu có liên quan 

của Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính sang Trung tâm Phục vụ hành chính công 

tiếp tục sử dụng và quản lý theo sự bố trí, sắp xếp của lãnh đạo Trung tâm. 

2. Phần tài sản của Phòng Kinh tế Tổng hợp và Phòng Kinh tế chuyên ngành 

sau khi hợp nhất sẽ do Phòng Kinh tế trực tiếp sử dụng và quản lý để thực hiện có 

hiệu quả các nhiệm vụ. 

3. Phần tài sản của Phòng Tổng hợp và Phòng Nội chính sẽ do Phòng Tổng 

hợp - Nội chính sử dụng và quản lý. 

Sau khi triển khai thực hiện Đề án, Văn phòng UBND tỉnh sẽ triển khai các 

phương án về tài chính, tài sản nêu trên theo đúng quy định hiện hành của pháp luật. 

IV. PHƢƠNG ÁN SẮP XẾP LÃNH ĐẠO CẤP PHÒNG  

Sau sắp xếp tổ chức bộ máy Văn phòng, giảm được 03 chức danh Trưởng 

phòng và 03 chức danh Phó Trưởng phòng, dự kiến sẽ điều động, bổ nhiệm vào 

các vị trí công tác phù hợp với năng lực thực tiễn (việc sắp xếp lãnh đạo cấp 

phòng và công chức, viên chức được thực hiện cụ thể ngay sau khi được UBND 

tỉnh ban hành quyết định điều chỉnh chức năng nhiệm vụ của Văn phòng).  

V. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA VIỆC SẮP XẾP TỔ CHỨC BỘ MÁY 

1. Cơ cấu tổ chức của Văn phòng UBND tỉnh sau khi sắp xếp 

- Có 4 phòng nghiệp vụ gồm:  Phòng Tổng hợp - Nội chính, Phòng Kinh tế, 

Phòng Khoa giáo - Văn xã, Phòng Hành chính - Quản trị. 

- 02 đơn vị trực thuộc: Ban Tiếp công dân tỉnh, Trung tâm Phục vụ hành 

chính công. 

- 02 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc: Trung tâm Tin học - Công báo, 

Nhà khách A1. 

2. Hiệu quả của việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy 

-  Về tổ chức: Giảm đầu mối 03 phòng chuyên môn (từ 7 phòng xuống 4 

phòng) để tối ưu hóa việc sử dụng biên chế hành chính của cơ quan trong điều 

kiện khối lượng công việc nhiều, nhưng biên chế được giao không đủ so với yêu 

cầu; điều phối số công chưc từng phòng và phân công lại nhiệm vụ để nâng cao 

hiệu lực, hiệu quả trong điều hành thực thi công vụ.  

- Về số lượng lãnh đạo cấp phòng: giảm được 03 lãnh đạo cấp trưởng phòng 

và 03 lãnh đạo cấp Phó Trưởng phòng; phân bổ biên chế lại hợp lý cho các 

phòng chuyên môn phù hợp với chức năng nhiệm vụ, tăng biên chế cho các 

phòng phù hợp với yêu cầu.  

Căn cứ tình hình thực tiễn nhiệm vụ được giao, hằng năm, trên cơ sở vị trí 

việc làm và bản mô tả khung năng lực vị trí việc làm được cấp có thẩm quyền 

phê duyệt, Chánh Văn phòng phân bổ biên chế công chức hành chính thuộc các 

phòng, đơn vị trực thuộc Văn phòng cho phù hợp. 
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Phần thứ tƣ 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

 1. Phòng Hành chính - Quản trị 

- Tham mưu cho Lãnh đạo Văn phòng trình UBND tỉnh ban hành Quyết 

định sửa đổi điểm a khoản 2 Điều 2 Quyết định số 21/2019/QĐ-UBND ngày 

29/7/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc Quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng UBND tỉnh Lạng Sơn 

trong tháng 3/2020. 

- Tham mưu cho Chánh Văn phòng ban hành Quyết định quy định chức 

năng, nhiệm vụ của các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Văn phòng UBND 

tỉnh (thay thế Quyết định số 201/QĐ-VP ngày 18/12/2019 quy định chức năng, 

nhiệm vụ của các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Văn phòng UBND tỉnh Lạng 

Sơn) sau khi có Quyết định sửa đổi của UBND tỉnh. 

- Trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Văn phòng, thực hiện quy trình 

điều động, bổ nhiệm công chức, viên chức làm việc tại các phòng, ban, đơn vị trực 

thuộc phù hợp với vị trí việc làm và năng lực công tác của công chức, viên chức.  

2. Trung tâm Phục vụ hành chính công 

Chủ trì phối hợp với các phòng có liên quan giúp lãnh đạo Văn phòng tham 

mưu sửa đổi Quyết định của UBND tỉnh quy định về chức năng nhiệm vụ của 

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. 

3. Phòng Nội chính 

Có trách nhiệm giúp Chánh Văn phòng thực hiện thẩm tra và trình UBND 

tỉnh ban hành Quyết định sửa đổi quy định chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng 

UBND tỉnh và Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. 

4. Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc 

Sắp xếp, phân công lại nhiệm vụ cho công chức, viên chức thuộc thẩm 

quyền phù hợp với chức năng nhiệm vụ của đơn vị, thực hiện có hiệu quả các 

nhiệm vụ được giao. 

Trên đây là Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy các phòng, ban, đơn vị trực thuộc 

Văn phòng UBND tỉnh Lạng Sơn./. 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Sở Nội vụ; 

- Sở Tư pháp; 

- C, PCVP UBND tỉnh; 

- Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc; 

- Lưu: VT, HCQT (LTH). 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Phạm Hùng Trƣờng 
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