
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH LẠNG SƠN 

 

Số:           /QĐ-UBND 

    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 Lạng Sơn, ngày      tháng 10 năm 2022 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc điều chỉnh nhiệm vụ trọng tâm năm 2022  

của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 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 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Quyết định số 2280/QĐ-UBND ngày 21 tháng 11 năm 2021 của 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về đánh giá, xếp loại kết quả 

thực hiện nhiệm vụ hằng năm đối với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Lạng 

Sơn; 

Căn cứ Quyết định số 197/QĐ-UBND ngày 25 tháng 01 năm 2022 của 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 của các 

cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 516/TTr-SNV ngày 

13 tháng 10 năm 2022. 

QUYẾT ĐỊNH:  

Điều 1. Điều chỉnh nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 của Văn phòng UBND 

tỉnh Lạng Sơn, chi tiết tại phụ lục kèm theo Quyết định này. 

Điều 2. Các nội dung khác tại Quyết định số 197/QĐ-UBND ngày 

25/01/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt nhiệm vụ trọng tâm 

năm 2022 của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn không thay đổi. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- C, PCVP UBND tỉnh, 

  các phòng CM, ĐV; 

- Lưu: VT, THNC (ĐTK). 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

                 Hồ Tiến Thiệu 
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