
ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ LẠNG SƠN 

 
Số: 216 /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
       TP. Lạng Sơn, ngày 25 tháng 01 năm 2019 

 
QUYẾT ĐỊNH  

Phê duyệt nhiệm vụ trọng tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện  
của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố năm 2019 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ LẠNG SƠN 
 

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

Căn cứ Quyết định số 09/2016/QĐ-UBND ngày 03/10/2016 của Uỷ ban 
nhân dân thành phố về việc ban hành Quy chế làm việc của Uỷ ban nhân dân 
thành phố Lạng Sơn nhiệm kỳ 2016-2021; 

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn tại 
Tờ trình số 26/TTr-VP ngày 21/01/2019,  

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Phê duyệt các nhiệm vụ trọng tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức 
thực hiện năm 2019 của các phòng, ban, ngành thuộc thành phố và UBND các 
phường, xã tại Phụ lục kèm theo. 

Điều 2. Các Đồng chí Phó Chủ tịch UBND thành phố có trách nhiệm theo dõi, chỉ 
đạo, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của các đơn vị theo 
khối phụ trách. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chỉ đạo xây dựng kế hoạch chi tiết triển 
khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm đã được phê duyệt xong trước 15/02/2019 (nội 
dung kế hoạch phải nêu rõ lộ trình thực hiện, phân công lãnh đạo, chuyên  đơn vị phụ 
trách từng nhiệm vụ để gắn trách nhiệm). 

Điều 3. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 là tiêu chí 
quan trọng để đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ và xét thi đua khen 
thưởng cuối năm đối với cán bộ, công chức quản lý. 

Điều 4. Chánh Văn phòng HĐND-UBND thành phố, Thủ trưởng các cơ 
quan, đơn vị có liên quan; Chủ tịch UBND các phường, xã chịu trách nhiệm thi 
hành Quyết định này./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 
- UBND tỉnh; 
- TT Thành uỷ (B/c); 
- TT HĐND thành phố; 
- CT, PCT UBND TP; 
- Các cơ quan, đơn vị thuộc TP; 
- CT UBND các phường, xã; 
- C, PCVP + CV; 
- Trang TTĐT; 
- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 
 
 
 

 
Lê Trí Thức 
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