
 

Kính gửi: 

      - Các cơ quan chuyên môn UBND huyện; 

  -UBND các xã, thị trấn. 

 

 
Thực hiện Công văn số 979/SNV-XDCQ&CTTN ngày 17/6/2019 của Sở Nội 

vụvề việcxin ý kiến vào dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về việc giao số lượng 

cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh; 

Để đảm bảo việc bố trí sắp xếp cán bộ, công chức cấp xã theo Nghị định số 

34/2019/NĐ-CP của Chính phủ,Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan, đơn 

vị, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tập trung nghiên cứu, tham gia ý kiến vào dự 

thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao số lượng cán bộ, công chức 

xã, phường, thị trấn, cụ thể: 

1. Số lượng cán bộ, công chức cấp xã được giao; số lượng công chức cấp 

xã được bố trí theo từng chức danh; lộ trình, thời gian hoàn thành việc bố trí sắp 

xếp; 

2. Việc thực hiện các quy trình bố trí sắp xếp cán bộ xã kiêm nhiệm các 

chức danh khác; thực hiện chủ trương bố trí công an chính quy đảm nhận chức 

danh Trưởng Công an xã. 

3. Khó khăn vướng mắc, đề xuất giải pháp thực hiện 

(Dự thảo quyết định của UBND tỉnh kèm theo) 

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn UBND huyện; Ủy ban nhân 

dân các xã, thị trấn tập trung nghiên cứu, gửi ý kiến tham gia vào dự thảo Quyết 

định của UBND tỉnh về Ủy ban nhân dân huyện (qua phòng Nội vụ) chậm nhất 

16h00’ ngày21/6/2019./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch UBND huyện 

- Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Lưu: VT, NV. Qn. 16 bản. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 

 

                            Hà Như Huệ 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN YÊN CHÂU 

 
Số:  921  /UBND-NV 

V/v xin ý kiến vào dự thảo Quyết 

định của UBND tỉnh về việc giao số 

lượng cán bộ, công chức xã, thị trấn 

CỘNG HÒA XÃ  HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

        Yên Châu, ngày 20 tháng 5 năm 2019 
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