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Về việc Báo cáo kết quả thực 

hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, 

biên chế 

Đình Lập, ngày 19 tháng 7 năm 2019 

 

Kính gửi:  Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện. 

 

Thực hiện công văn số 725/SNV-TCBC&TCPCP ngày 16/7/2019 của Sở 

Nội vụ tỉnh Lạng Sơn về việc thực hiện rà soát, dự kiến sắp xếp các cơ quan 

chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện, 

Để có cơ sở tổng hợp báo cáo UBND tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ, 

tổ chức bộ máy, biên chế và khó khăn vướng mắc trong quá trình tổ chức, triển 

khai thực hiện nhiệm vụ và đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả 

hoạt động của các phòng chuyên môn cấp huyện. Ủy ban nhân dân huyện đề 

nghị các cơ quan chuyên môn báo cáo, thống kê một số nội dung sau: 

1. Thống kê về cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện làm việc của cơ 

quan 

2. Tình hình thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao 

- Việc tổ chức, triển khai nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao. 

- Rà soát, đánh giá các nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình đối với các cơ 

quan đơn vị khác có sự trồng chéo, trùng lặp về chức năng, nhiệm vụ, nội dung 

quản lý nhà nước, đề xuất giải pháp khắc phục (nếu có). 

3. Đánh giá chung 

 Đánh giá kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ; ưu điểm, hạn chế, khó 

khăn vướng mắc về tổ chức bộ máy, biên chế, người làm việc, tài chính, cơ sở 

vật chất hiện nay. 

 4. Đề xuất, kiến nghị 

Lưu ý: Riêng Văn phòng HĐND và UBND, Phòng Lao động, Thương 

binh, Xã hội – Dân tộc đánh giá thêm hiệu quả hoạt động, khó khăn vướng mắc 

trong quá trình tổ chức, triển khai nhiệm vụ sau khi sáp nhập, đề xuất phương án 

tổ chức, sắp xếp lại đảm bảo phù hợp với dự thảo Nghị định thay thế (nếu có). 

(Cụ thể có dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 37/2014/NĐ-CP  kèm 

Văn bản này) 

5. Thời gian thực hiện  

Các cơ quan, đơn vị gửi báo cáo về UBND huyện thông qua Phòng Nội 

vụ để tổng hợp chậm nhất trước ngày 24/7/2019 qua địa chỉ gmail 

noivudl@gmail.com. 
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UBND huyện yêu cầu các cơ quan chuyên môn triển khai thực hiện theo 

các nội dung văn bản yêu cầu trên, trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện, 

nếu có vướng mắc trao đổi, phản ánh với phòng Nội vụ để cùng thống nhất thực 

hiện../.  

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Vi Văn Đông 
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