
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN VĂN QUAN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 484/UBND-NV Văn Quan, ngày 16 tháng 5 năm 2019 

V/v triển khai một số nội dung 

trong Quyết định số 62/2018/QĐ-

UBND của UBND tỉnh Lạng Sơn 

 

   Kính gửi:  

- Phòng Giáo dục và Đào tạo; 

- Các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban 

nhân dân huyện. 

Thực hiện Quyết định số 62/2018/QĐ-UBND ngày 05/12/2018 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành quy định về phân công, phân cấp quản lý tổ chức 

bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lạng Sơn 

Ủy ban nhân dân huyện Văn Quan yêu cầu các đơn vị sự nghiệp công lập 

thuộc Ủy ban nhân dân huyện tổ chức triển khai thực hiện một số nội dung sau: 

1. Người đứng đầu các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban 

nhân dân huyện thực hiện thẩm quyền quản lý viên chức của mình theo phân 

cấp quản lý quy định tại Điều 22 trong Quyết định số 62/2018/QĐ-UBND 

ngày 05/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn, cụ thể như sau: 

“Điều 22. Thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp 

công lập trực thuộc các Sở, Ủy ban nhân dân cấp huyện: 

1. Ký hợp đồng làm việc, chấm dứt hợp đồng làm việc, nhận xét, đánh giá 

nghỉ hưu, quản lý hồ sơ đối với viên chức thuộc đơn vị. 

2. Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, cách chức, cho thôi giữ chức vụ đình 

chỉ chức vụ đối với các chức danh Trưởng Phòng, Phó Trưởng phòng và bộ phận 

thuộc đơn vị. 

3. Nhận xét, đánh giá đối với cấp phó đơn vị. 

4. Xử lý kỷ luật đối với viên chức giữ chức vụ quản lý thuộc thẩm quyền bổ 

nhiệm, viên chức không giữ chức vụ quản lý thuộc đơn vị”. 

2. Thời gian thực hiện  

Bắt đầu từ ngày 01/6/2019, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban 

nhân dân huyện sẽ thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác quản lý viên 

chức được phân cấp theo quy định hiện hành (bao gồm cả các đơn vị trường học). 

3. Tổ chức thực hiện 

- Giao Phòng Nội vụ tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện triển khai thực 

hiện Quyết định số 62/2018/QĐ-UBND ngày 05/12/2018 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Lạng Sơn; phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn, kiểm tra, 
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đôn đốc thực hiện các nội dung phân cấp quản lý đối với người đứng đầu đơn vị sự 

nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện theo đúng quy định hiện hành. 

- Giao Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện tổ chức quán triệt các nội dung 

trên, phối hợp với Phòng Nội vụ hướng dẫn các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào 

tạo thuộc phòng quản lý triển khai, thực hiện các nội dung liên quan đến thẩm 

quyền và trách nhiệm quản lý viên chức của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp theo 

đúng tinh thần Quyết định số 62/2018/QĐ-UBND ngày 05/12/2018 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Lạng Sơn; 

(Gửi kèm Công văn này Quyết định số 62/2018/QĐ-UBND ngày 05/12/2018 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn, trên eOffice). 

Yêu cầu các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn huyện nghiêm túc triển 

khai thực hiện theo đúng quy định. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó 

khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị có ý kiến phản hồi với Ủy ban nhân dân 

huyện (qua Phòng Nội vụ) để xem xét, giải quyết./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT Huyện ủy; 
- TT HĐND huyện; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Phòng Nội vụ; 
- Lưu: VT.                                                      

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

(Đã ký) 

  

 

              Hoàng Văn Quân 

 

 

 

 


