
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CHI LĂNG 

Số: 704/QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
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Chi Lăng, ngày  28 tháng  02  năm 2023 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc điều chỉnh giao biên chế công chức trong các cơ quan hành chính  

thuộc Ủy ban nhân dân huyện 

 
 CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN  

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

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Quyết định số 62/2018/QĐ-UBND ngày 05/12/2018 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn Quy định về phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán 

bộ, công chức, viên chức tỉnh Lạng Sơn; Quyết định số 2517/QĐ-UBND ngày 

25/12/2021 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc giao biên chế công chức trong các cơ 

quan, tổ chức hành chính của tỉnh Lạng Sơn năm 2022; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Nội vụ tại Tờ trình số 40/TTr-PNV ngày 27 

tháng 02 năm 2023. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Điều chỉnh giao biên chế công chức năm 2022 tại Quyết định số 01/QĐ-

UBND ngày 04/01/2022 của Ủy ban nhân dân huyện về việc giao biên chế công chức 

trong các cơ quan hành chính thuộc Ủy ban nhân dân huyện năm 2022, cụ thể như sau:  

 - Giảm 01 biên chế công chức Phòng Tư pháp để tăng 01 biên chế công chức 

Thanh tra huyện.  

 - Giảm 01 biên chế công chức Phòng Kinh tế và Hạ tầng để tăng 01 biên chế 

công chức Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc. 

 (Chi tiết theo phụ lục đính kèm) 

 Điều 2. Căn cứ biên chế được điều chỉnh tại Điều 1 Quyết định này, Thủ 

trưởng các cơ quan có tên tại Điều 1 tổ chức thực hiện việc quản lý, sử dụng biên chế 

được giao theo quy định. 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Ngoài các nội dung được 

điều chỉnh tại quyết định này và quyết định số 4150/QĐ-UBND ngày 31/10/2022 của 

Ủy ban nhân dân huyện về điều chỉnh giao biên chế công chức trong các cơ quan 

hành chính thuộc Ủy ban nhân dân huyện, các nội dung khác tại Quyết định số 

01/QĐ-UBND ngày 04/01/2022 của Ủy ban nhân dân huyện không thay đổi. 

 Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trưởng các phòng: Nội vụ, 

Tài chính - Kế hoạch; Thủ trưởng các cơ quan có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./. 
 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Sở Nội vụ (BC); 

- Thường trực Huyện ủy (BC),  

- Thường trực HĐND huyện (BC); 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Phòng Nội vụ; 

- Lưu: VT, NV(htl)11b. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

Vi Nông Trường 



 

 

PHỤ LỤC 

ĐIỀU CHỈNH GIAO BIÊN CHẾ CÔNG CHỨC TRONG CÁC CƠ QUAN 

HÀNH CHÍNH HUYỆN CHI LĂNG  

(Kèm theo Quyết định số: 704/QĐ-UBND ngày  28 /02/2023 của UBND huyện Chi Lăng) 

  
 

    

            

TT 
Tên cơ quan, 

 tổ chức 

Biên chế giao  

năm 2022 theo Quyết 

định số 01/QĐ-UBND 

ngày 04/01/2022 của 

UBND huyện 

Biên chế được 

điều chỉnh giao  
Tăng, giảm Ghi chú 

A B 1 2 3 4 

1 Phòng Tư pháp 5 4 -1 

 

2 Thanh tra 4 5 +1 

 

3 
Phòng Kinh tế và 

Hạ tầng 
7 6 -1 

 

4 
Phòng Lao động, 

TB, XH - Dân tộc 
8 9 +1   
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