
ỦY BAN NHÂN DÂN 
HUYỆN CHI LĂNG 

 

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

Số:   748/UBND-NV Chi Lăng, ngày     03     tháng  7  năm 2019 

V/v thực hiện tinh giản biên chế kỳ 
II năm 2019 

 

  
 

                         Kính gửi: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện. 
 

 

Căn cứ Quyết định số 62/2018/QĐ-UBND ngày 05/12/2018 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành quy định về phân công, phân cấp quản lý tổ chức 
bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức; Quyết định số 1190/QĐ-UBND ngày 
28/6/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn phê duyệt danh sách tinh 
giản biên chế kỳ II năm 2019; 

Căn cứ Công văn số 453/UBND-NV ngày 03/5/2019 của UBND huyện về 
việc thực hiện thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công 
lập thuộc UBND huyện; 

Ủy ban nhân dân huyện Chi Lăng yêu cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ 
đạo các đơn vị sự nghiệp công lập giáo dục và đào tạo có đối tượng tinh giản biên 
chế kỳ II năm 2019 quyết định tinh giản biên chế và giải quyết các chế độ, chính 
sách đối với các đối tượng tinh giản biên chế thuộc thẩm quyền quản lý theo đúng 
đối tượng đã được phê duyệt tại Quyết định số 1190/QĐ-UBND ngày 28/6/2019 
của Chủ tịch UBND tỉnh. Quyết định gửi về UBND huyện (qua phòng Nội vụ) 01 
bản để quản lý theo quy định.  

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu phòng Giáo dục và Đào tạo thực hiện./. 

(Quyết định số 1190/QĐ-UBND ngày 28/6/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh 
Lạng Sơn được gửi kèm trên hệ thống eOffice) 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- CT, các PCT UBND huyện; 
- Phòng  TC-KH huyện; 
- Lưu: VT, PNV. 

CHỦ TỊCH 

 
 

 
 

 

Đinh Hữu Học 
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