
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:            /VP-THNC Lạng Sơn, ngày       tháng 5 năm 2020 

V/v ổn định tổ chức, bộ máy làm 

công tác DS-KHHGĐ 

 

 
         Kính gửi:   

- Sở Nội vụ;  

- Sở Y tế. 

 

Thực hiện Công văn số 2822/BYT-TCDS ngày 22/5/2020 của Bộ Y tế về 

việc ổn định tổ chức, bộ máy làm công tác Dân số-KHHGĐ, đồng chí Dương 

Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

 1. Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và các cơ quan liên quan, 

tham mưu UBND tỉnh trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức, bộ 

máy làm công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn tỉnh theo đề nghị 

của Bộ Y tế tại Công văn trên. 

 2. Giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và các cơ quan liên quan, 

tham mưu UBND tỉnh trong việc tổ chức tuyển dụng, bố trí đủ số lượng công 

chức đã được giao để làm việc tại Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình theo 

Thông tư số 05/2008/TT-BYT ngày 14/5/2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế và Đề án 

vị trí việc làm đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, đồng thời phải đảm bảo 

tinh giản biên chế theo quy định. 

 (Công văn số 2822/BYT-TCDS gửi kèm theo qua iOffice). 

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

UBND tỉnh để Sở Nội vụ, Sở Y tế và các cơ quan liên quan phối hợp thực hiện./. 

Nơi nhận:  
- Như trên;  

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  

- UBND các huyện, thành phố; 

- Chi cục Dân số - KHHGĐ; 

- C, PVP UBND tỉnh, 

  các phòng: THNC, KGVX; 

- Lưu: VT, THNC(HXĐ). 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

 

 
 

Phạm Hùng Trường 
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