
 

 

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 thực hiện bố trí công an chính 

quy đảm nhiệm các chức danh công 

an xã trên địa bàn tỉnh 

 

     Lạng Sơn, ngày       tháng  3 năm 2020 

                                   Kính gửi:  

- Sở Nội vụ; 

- Công an tỉnh. 

Thực hiện Công văn số 1688-CV/TU ngày 09/3/2020 của Thường trực 

Tỉnh ủy về việc thực hiện bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh 

công an xã trên địa bàn tỉnh, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Ban cán sự 

Đảng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau: 

1. Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh và các huyện, thành 

phố khẩn trương tham mưu, triển khai thực hiện bố trí công an chính quy đảm 

nhiệm các chức danh công an xã trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của Thường trực 

Tỉnh ủy tại Công văn trên và theo nhiệm vụ được giao tại Đề án bố trí Công an 

chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn ban 

hành kèm theo Quyết định số 1501/QĐ-UBND ngày 08/8/2019 của Chủ tịch 

UBND tỉnh; báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét giải quyết những nội dung vượt 

thẩm quyền. 

2. Yêu cầu Công an tỉnh trên cơ sở các nhiệm vụ được giao tại Đề án bố 

trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn ban hành kèm theo Quyết định số 1501/QĐ-UBND ngày 08/8/2019 

của Chủ tịch UBND tỉnh và các văn bản chỉ đạo của Ngành, cần chủ động phối 

hợp với Sở Nội vụ, các huyện, thành phố và các cơ quan liên quan triển khai 

thực hiện Đề án theo quy định. 

(Công văn số 1688-CV/TU ngày 09/3/2020 gửi kèm theo trên iOffice). 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của đồng chí Phó Bí thư Ban cán 

sư ̣Đảng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh để Sở Nội vụ, Công an tỉnh và các cơ quan liên 

quan thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên;  

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  

- Ban Tổ chức Tỉnh ủy; 

- Huyện ủy, Thành ủy, UBND các huyện, 

thành phố; 

- C, PCVP UBND tỉnh, 

các phòng: TH, TT THCB; 

- Lưu: VT, NC(HXĐ). 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 
                   

Phạm Hùng Trường 
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