
UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LẠNG SƠN 

 
Số:         /QĐ-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
  Lạng Sơn, ngày       tháng 6 năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập Ban Chỉ đạo tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy 

của các Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; 

nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị 

sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 - 2025 

 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ 6 

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII 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; Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ 6 Ban 

Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và 

quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp 

công lập; 

Căn cứ Kết luận số 28-KL/TW, ngày 21/02/2022 của Bộ Chính trị về tinh 

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

Căn cứ Công điện số 209/CĐ-TTg ngày 28/02/2022 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc sắp xếp tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập 

của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND cấp tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung ương; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn tại Tờ trình số 

257/TTr-SNV ngày 28/5/2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy của các Sở, 

Ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; nâng cao chất lượng và hiệu 

quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh giai đoạn 

2022 - 2025 (Ban Chỉ đạo) gồm các thành viên sau: 

1. Ông Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban Chỉ đạo. 

2. Giám đốc Sở Nội vụ - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo. 
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3. Giám đốc Sở Tài chính - Phó Trưởng Ban Chỉ đạo. 

4. Các thành viên Ban Chỉ đạo: 

a) Thủ trưởng các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Y tế, Tư pháp, Thanh tra 

tỉnh, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động - Thương binh và Xã hội, 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giáo dục và Đào tạo, Tài nguyên và Môi trường, 

Văn phòng UBND tỉnh. 

b) Chủ tịch UBND các huyện, thành phố. 

Điều 2. Nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo 

1. Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các Sở, Ban, ngành, đơn vị sự nghiệp công 

lập trực thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố tổ chức triển khai, thực 

hiện công tác sắp xếp tổ chức bộ máy của các Sở, Ban, ngành, UBND các 

huyện, thành phố; nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự 

nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 - 2025 theo đúng chỉ đạo của 

Đảng, Nhà nước, Tỉnh ủy, UBND tỉnh. 

2. Tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện báo cáo UBND tỉnh; tham mưu cho 

UBND tỉnh báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định. 

3. Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo và phân công nhiệm vụ cụ 

thể cho các thành viên Ban Chỉ đạo. 

Điều 3. Tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo 

1. Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành chung hoạt động của Ban Chỉ đạo. 

2. Sở Nội vụ là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo trong việc tham mưu thực 

hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, biên chế của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. 

3. Sở Tài chính là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo trong việc tham mưu 

thực hiện cơ chế tự chủ tài chính của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. 

4. Trưởng Ban Chỉ đạo sử dụng con dấu của UBND tỉnh; các Phó Trưởng 

Ban sử dụng con dấu của cơ quan, đơn vị công tác để thực hiện nhiệm vụ của 

Ban Chỉ đạo; các thành viên Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, 

nhiệm vụ cụ thể do Trưởng Ban Chỉ đạo phân công.  

5. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện theo quy định hiện hành. 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế  Quyết định số 

1242/QĐ-UBND ngày 03/7/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Ban 

Chỉ đạo tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu 

quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; Quyết định số 2254/QĐ-UBND 

ngày 17/11/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo tiếp tục 

đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động 
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của các đơn vị sự nghiệp công lập; Quyết định số 619/QĐ-UBND ngày 02/4/2019 

của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo cổ phần hóa đơn vị sự 

nghiệp công lập thành Công ty cổ phần tỉnh Lạng Sơn. 

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, các 

đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, 

thành phố và các cá nhân có tên, chức danh tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./. 

Nơi nhận:                                                                     

- Như Điều 5; 

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Ban Pháp chế, HĐND tỉnh; 

- C, PCVP UBND tỉnh; 

các phòng CM; TT TH-CB;                              

- Lưu: VT, THNC(TPT). 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Hồ Tiến Thiệu 
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