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THÔNG BÁO 

Về thay đổi cơ cấu tổ chức các phòng chuyên môn, đơn vị  

trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh Lạng Sơn  
 

 Thực hiện Quyết định số 20/2020/QĐ-UBND ngày 24/4/2020 của UBND 

tỉnh về sửa đổi khoản 2 Điều 2 Quyết định số 21/2019/QĐ-UBND ngày 29/7/2019, 

từ ngày 06/5/2020, Văn phòng UBND tỉnh Lạng Sơn đã thực hiện hợp nhất, sáp 

nhập cơ cấu tổ chức một số phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc.  

Để thuận tiện trong quá trình liên hệ công tác, trao đổi công việc, Văn phòng 

UBND tỉnh thông báo như sau: 

 1. Một số phòng chuyên môn, đơn vị có sự thay đổi 

 - Hợp nhất Phòng Kinh tế tổng hợp và Phòng Kinh tế chuyên ngành thành 

Phòng Kinh tế.  

 - Hợp nhất Phòng Tổng hợp với Phòng Nội chính thành Phòng Tổng hợp - 

Nội chính. 

 - Sáp nhập Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính vào Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh. Theo đó các nội dung công việc, nhiệm vụ của Phòng 

Kiểm soát thủ tục hành chính trước đây nay chuyển về Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh thực hiện. 

 - Chuyển theo dõi lĩnh vực công tác dân tộc từ Phòng Kinh tế sang Phòng 

Khoa giáo - Văn xã thực hiện. 

 2. Cơ cấu tổ chức của Văn phòng UBND tỉnh kể từ ngày 06/5/2020   

 a) Các phòng chuyên môn (04 phòng) 

 - Phòng Kinh tế; 

 - Phòng Tổng hợp - Nội chính; 

 - Phòng Khoa giáo - Văn xã; 

 - Phòng Hành chính - Quản trị. 

b) Các đơn vị trực thuộc (04 đơn vị): 

 - Ban Tiếp công dân tỉnh; 

 - Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; 

 - Trung tâm Tin học - Công báo (bao gồm Cổng thông tin điện tử của tỉnh); 

 - Nhà khách A1. 



Trên cơ sở thay đổi về cơ cấu tổ chức, Văn phòng UBND tỉnh đã thực hiện 

quy trình điều đôṇg, bổ nhiệm nhân sự các phòng, đơn vi ̣ thuôc̣, trực thuôc̣ Văn 

phòng UBND tỉnh theo quy định. 

Văn phòng UBND tỉnh trân trọng thông báo để các cơ quan, đơn vi ̣ biết, 

thuận tiện liên hệ công tác, trao đổi công việc./. 

Nơi nhận: 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh (b/c); 

- Văn phòng Tỉnh uỷ; 

- Văn phòng Đoàn ĐBQH; 

- Văn phòng HĐND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- C, PCVP UBND tỉnh; 

- Các phòng CM, đơn vị; 

- Lưu: VT, TH-NC(ĐTK). 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Phạm Hùng Trường 
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