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

HUYỆN VĂN QUAN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

 

Số: 828/UBND-NV Văn Quan, ngày 13 tháng 8 năm 2019 

V/v tổng hợp cung cấp các nội dung, 

số liệu để làm cơ sở để xây dựng 

phương án điều chỉnh, giao biên chế 

công chức năm 2020  

 

 

 

 
Kính gửi: Các cơ quan chuyên môn hành chính thuộc UBND huyện 

  

Thực hiện Công văn số 811/SNV-TCBC&TCPCP ngày 09/8/2019 của Sở 

Nội vụ tỉnh Lạng Sơn về việc tổng hợp cung cấp các nội dung, số liệu để làm cơ sở 

xây dựng phương án điều chỉnh, giao biên chế công chức năm 2020. 

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan chuyên môn hành chính trực 

thuộc thực hiện một số nội dung sau: 

1. Căn cứ vào Quyết định số 340/QĐ-UBND ngày 15/02/2019 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh, phê duyệt bản mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm các 

cơ quan hành chính thuộc UBND huyện, thành phố, các cơ quan rà soát lại từng vị 

trí việc làm của cơ quan, đơn vị theo nội dung sau: 

  - Tổng hợp số vị trí việc làm được phê duyệt 

  - Số biên chế giao năm 2019 

  - Số biên chế có mặt thời điểm 30/8/2019 

  - Nhu cầu biên chế tối thiểu năm 2020 

  (Phụ lục 1H kèm theo) 

  2. Các cơ quan rà soát lại số lượng văn bản của cơ quan theo nội dung sau: 

- Số lượng văn bản đến của đơn vị năm 2017, 2018 và 6 tháng đầu năm 

2019; 

- Số lượng văn bản đi của đơn vị năm 2017, 2018 và 6 tháng đầu năm 2019; 

- Số lượng Văn bản UBND tỉnh giao việc trong năm 2017, 2018 và 6 tháng 

đầu năm 2019; 

- Số lượng nhiệm vụ trọng tâm được UBND tỉnh phê duyệt trong năm; 

- Số lượng hồ sơ TTHC giải quyết trong năm; 

- Số cuộc thanh, tra kiểm tra trong năm; 

- Số đơn thư phát sinh và giải quyết trong năm. 

(Phụ lục 2H kèm theo.) 
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3. Yêu cầu các cơ quan gửi văn bản kèm phụ lục về Ủy ban nhân dân huyện 

(qua Phòng Nội vụ) trước ngày 22/8/2019. Phụ lục 1H, 2H và Quyết định 340/QĐ-

UBND đính kèm trên hệ thống eOffice. 

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan chuyên môn hành chính triển 

khai thực hiện theo quy định./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT. 
 

CHỦ TỊCH 

 

 
(Đã ký) 

 

 

Lương Mai Tú 

 

 


