
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ NỘI VỤ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Số:         /SNV-XDCQ  

 

Lạng Sơn, ngày       tháng 4 năm 2022 

V/v phối hợp hoàn thiện dự thảo Kế hoạch 

của UBND tỉnh triển khai lập Đề án điều 

chỉnh địa giới đơn vị hành chính mở rộng 

thành phố Lạng Sơn 

 

       Kính gửi:  

 - Các sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính,  

Thông tin và Truyền thông, Tài nguyên và Môi trường; 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 

- Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh; 

- Công an tỉnh; 

- UBND thành phố Lạng Sơn; UBND huyện Cao Lộc. 
   

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại công văn số 

1382/VP-THNC ngày 05/4/2022 của Văn phòng UBND tỉnh về việc triển khai 

Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về điều chỉnh địa giới hành chính mở 

rộng thành phố Lạng Sơn;  

Sở Nội vụ đã dự thảo Kế hoạch của UBND tỉnh về triển khai xây dựng 

Đề án điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính mở rộng thành phố Lạng Sơn và 

sắp xếp, thành lập một số phường thuộc thành phố Lạng Sơn. 

Để có cơ sở tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch đảm bảo tính đồng 

bộ, thống nhất, hiệu quả, Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, đơn vị tham gia ý 

kiến đối với dự thảo Kế hoạch (có dự thảo kế hoạch kèm theo trên hệ thống 

VNPT-iOffice).  

Văn bản tham gia ý kiến gửi về Sở Nội vụ trước ngày 19/4/2022 để tổng 

hợp, hoàn thiện trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.  

Sở Nội vụ trân trọng đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm, phối hợp thực 

hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo SNV; 

- P. XDCQ&CTTN; 

- Văn phòng sở; 

- Lưu: VT. 

 

 

 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Khắc Phương  
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