
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 7 năm 2020 
V/v đề nghị bổ sung chỉ tiêu người 

làm việc cho Sở Giao thông vận tải 
 

 
           Kính gửi:  Sở Nội vụ. 

 

Sau khi xem xét Tờ trình số 297/TTr-SNV ngày 24/6/2020 của Sở Nội vụ 

về việc giao bổ sung số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công 

lập đối với Sở Giao thông vận tải năm 2020, đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó 

Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

Căn cứ Quyết định số 1297/QĐ-UBND ngày 07/7/2008 của Chủ tịch 

UBND tỉnh về việc phê duyệt Phương án thành lập Trạm Quản lý vận tải đường  

bộ cửa khẩu Hữu Nghị, theo đó quy định: Trạm Quản lý vận tải là một bộ phận 

của Phòng Quản lý vận tải; Sở Giao thông vận tải cử cán bộ, công chức của 

phòng Quản lý vận tải đến làm việc tại Trạm hàng ngày theo giờ làm việc tại 

cửa khẩu Hữu Nghị... Hiện nay sau sắp xếp cơ cấu tổ chức, bộ máy, Sở Giao 

thông vận tải đã bố trí 09 công chức cho Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và 

người lái để thực hiện nhiệm vụ công tác. Do đó chưa xem xét giao bổ sung 02 

chỉ tiêu người làm việc đối với Sở Giao thông theo đề xuất của Sở Nội vụ tại Tờ 

trình trên. 

Giao Sở Nội vụ chủ động phối hợp, hướng dẫn Sở Giao thông vận tải tiếp 

tục kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy, bố trí sắp xếp công chức đến làm việc tại 

Trạm vận tải đường bộ Quốc tế Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị - Việt Nam đảm 

bảo đúng quy định tại Quyết định số 1297/QĐ-UBND ngày 07/7/2008 của 

UBND tỉnh Lạng Sơn. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Sở Nội vụ thực hiện./. 

Nơi nhận:  
- Như trên;  

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Sở Giao thông vận tải; 

- C, PVP UBND tỉnh, phòng THNC; 

- Lưu: VT, THNC(HXĐ). 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

 

 
 

Phạm Hùng Trường 
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