
ỦY BAN NHÂN DÂN  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN ĐÌNH LẬP  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:        /TB-UBND  Đình Lập, ngày       tháng 02 năm 2020 
 

 
 

 

THÔNG BÁO 

Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại cuộc làm việc với Công an tỉnh bố 

trí công an chính quy đảm nhiệm Trưởng công an xã 

 

 

Ngày 21 tháng 02 năm 2020, Chủ tịch UBND huyện làm việc với đồng 

chí Vũ Hồng Quang, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn. Tham dự buổi làm 

việc còn có các đồng chí lãnh đạo Phòng Tổ chức-Cán bộ Công an tỉnh; Lãnh 

đạo Công an huyện; Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy; Trưởng phòng Nội vụ; Văn 

phòng HĐND và UBND huyện. 

Sau khi nghe đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu, Trưởng 

phòng Nội vụ huyện báo cáo kết quả rà soát bố trí sắp xếp nhân sự Trưởng Công 

an chính quy đảm nhiệm các chức danh Trưởng Công an cấp xã và ý kiến thảo 

luận của các thành phần dự họp, Chủ tịch UBND huyện kết luận như sau: 

1. Phòng Nội vụ: 

- Chủ trì phối hợp Ban Tổ chức Huyện ủy, Công an huyện làm việc với 

UBND các xã, thị trấn về việc sắp xếp bố trí nhân sự công an chính quy đảm 

nhiệm chức danh Trưởng Công an cấp xã. Thời gian hoàn thành bố trí xong 

trước ngày 15/3/2020. 

- Tham mưu dự thảo báo cáo gửi Thường trực Huyện ủy kết quả sắp xếp 

bố trí công an chính quy đảm nhiệm chức danh Trưởng Công an xã. 

2. Phòng Kinh tế và Hạ tầng chủ trì phối hợp với công an huyện tiếp tục 

khảo sát đề xuất bố trí địa điểm làm việc của Công an xã, thị trấn: Trụ sở UBND 

xã (cũ), Nhà văn hóa, Hạt giao thông… Thời gian hoàn thành trước ngày 

15/3/2020. 

3. Phòng Tài chính-Kế hoạch chủ trì phối hợp với Phòng Kinh tế-Hạ tầng 

trên cơ sở Báo cáo kết quả sắp xếp, xử lý nhà, đất của các cơ quan, tổ chức, đơn 

vị theo Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ trên địa 

bàn huyện Đình Lập, đề xuất các địa điểm có thể sử dụng bố trí làm trụ sở làm 

việc cho công an chính quy đảm nhiệm Trưởng công an xã. Thời gian hoàn 

thành báo cáo về UBND huyện trước ngày 15/3/2020. 

4. Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với các cơ quan liên 

quan, UBND các xã, thị trấn rà soát bổ sung quy hoạch kế hoạch sử dụng đất bố 

trí diện tích tối thiểu 500m
2
/ xã để xây dựng trụ sở công an xã trong giai đoạn 

2020-2030. 
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UBND huyện thông báo để các cơ quan, đơn vị biết, thực hiện./. 

   
Nơi nhận: 
- CT, các PCT UBND huyện; 

- Ban Tổ chức Huyện ủy; 

- Công an huyện; 

- C, PVP HĐND và UBND huyện; 

- Các phòng: Nội vụ, TC-KH,  

TN và MT; KT và HT; 

- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 
Hoàng Ngọc Thảo 
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