
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

 SỞ CÔNG THƯƠNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /SCT-VP 

V/v góp ý, đăng tải dự thảo Quyết 

định thay thế Quyết định số 

10/2016/QĐ-UBND ngày 17/2/2016 

của UBND; Đề án sắp xếp tổ chức bộ 

máy của Sở Công Thương 

Lạng Sơn, ngày      tháng 02 năm 2020 

 
Kính gửi:  

- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành trực thuộc UBND tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố. 

 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 22/2015/TTLT-BCT-BNV ngày 30/6/2015 

của liên Bộ Công Thương - Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về công thương thuộc Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện.  

Thực hiện Công văn số 1392/UBND-NC ngày 30/12/2019 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về chủ trương thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy thuộc các Sở, 

Ban, ngành; Công văn số 06/SNV-TCBC&TCPCP ngày 02/01/2020 của Sở 

Nội vụ Lạng Sơn về việc triển khai thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy nội bộ 

các sở, ban, ngành. 

Sở Công Thương xây dựng dự thảo Tờ trình, dự thảo Quyết định thay 

thế Quyết định số 10/2016/QĐ-UBND ngày 17/02/2016 của UBND tỉnh Lạng 

Sơn ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn, Quyết định số 09/2018/QĐ-UBND ngày 

30/01/2018 của UBND tỉnh Lạng Sơn về sửa đổi Khoản 3, Điều 3 Quyết định 

số 10/2016/QĐ-UBND ngày 17/02/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn 

ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở 

Công Thương tỉnh Lạng Sơn và dự thảo Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy của Sở 

Công Thương tỉnh Lạng Sơn. 

Để đảm bảo tiến độ trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt trong Quý I 

năm 2020, Sở Công Thương trân trọng đề nghị: 

1. Các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thành phố nghiên cứu, 

tham gia góp ý gửi về Sở Công Thương trước ngày 26/02/2020 để tổng hợp, 

hoàn thiện dự thảo gửi cơ quan có thẩm quyền thẩm định theo quy định. 

2. Văn phòng UBND tỉnh đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh 

nội dung dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 10/2016/QĐ-UBND ngày 
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17/02/2016 của UBND tỉnh Lạng Sơn ban hành Quy định chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn; Quyết 

định số 09/2018/QĐ-UBND ngày 30/01/2018 của UBND tỉnh Lạng Sơn về sửa 

đổi Khoản 3, Điều 3 Quyết định số 10/2016/QĐ-UBND ngày 17/02/2016 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn. 

(Dự thảo Tờ trình, Đề án, Quyết định được gửi kèm theo Công văn này) 

Sở Công Thương trân trọng đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm phối 

hợp thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên;  

- UBND tỉnh (b/c); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Cổng TTĐT tỉnh (đăng dự thảo xin ý kiến); 

- Website Sở Công Thương; 

- Lưu: VT, VP(TLA). 

 GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Phùng Quang Hội 
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