
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CAO LỘC 

 

Số:          /UBND-NV 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Cao Lộc, ngày        tháng 8 năm 2021 

 
V/v Phân bổ số lượng cán bộ,  

  công chức cấp xã năm 2021 

 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 
 

        

 Căn cứ Quyết định số 04/2020/QĐ-UBND ngày 07/3/2020 của UBND 

tỉnh Lạng Sơn về việc quy định số lượng và bố trí cán bộ, công chức xã, 

phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn;  

 Trên cơ sở Quyết định số số 4153/QĐ-UBND ngày 16/12/2020 của 

UBND về việc điều chỉnh số lượng cán bộ, công chức cấp xã. Để đảm bảo số 

lượng, cán bộ công chức cấp xã thực hiện nhiệm vụ được giao, UBND huyện 

yêu cầu UBND các xã, thị trấn thực hiện một số nội dung sau:  

 Căn cứ tình hình thực tế của địa phương, số lượng cán bộ, công chức đã 

được giao, UBND các xã, thị trấn tham mưu cùng Đảng ủy cùng cấp rà soát 

lại số lượng cán bộ, công chức hiện có và cho ý kiến về dự kiến phân bổ số 

lượng cán bộ, công chức cấp xã theo biểu đính kèm văn bản này.  

  Ý kiến về phân bổ số lượng cán bộ, công chức cấp xã gửi về UBND 

huyện (qua Phòng Nội vụ) chậm nhất ngày 31/8/2021 để tổng hợp. Quá thời 

hạn trên nếu xã, thị trấn nào không có ý kiến coi như đồng ý với dự kiến phân bổ 

số lượng cán bộ, công chức của UBND huyện. 

(Có biểu tổng hợp số lượng cán bộ, công chức kèm theo) 

UBND huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn nghiêm túc thực hiện./.  
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT Huyện ủy,              Báo cáo 

- TT HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện;  

- Ban Tổ chức Huyện ủy; 

- Phòng Tài chính - Kế hoạch; 

- Phòng Nội vụ; 

- Lưu: VT. 

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 Nguyễn Duy Anh 
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