
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LẠNG SƠN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /QĐ-UBND Lạng Sơn, ngày      tháng 4 năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập Ban Chỉ đạo  

mở rộng địa giới hành chính thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;  

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 22/11/2019; 

Căn cứ Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị; 

Căn cứ Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị 

hành chính; 

Căn cứ Quyết định số 241/QĐ-TTg ngày 24/02/2021 của Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt kế hoạch phân loại đô thị toàn quốc giai đoạn 2021-2030;  

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 196/TTr-SNV ngày      

15 tháng 4 năm 2021.  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo mở rộng địa giới hành chính thành phố 

Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn (sau đây viết tắt là Ban Chỉ đạo), thành phần như sau:  

1. Trưởng Ban:  

Ông Dương Xuân Huyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch 

Thường trực UBND tỉnh.  

2. Các Phó trưởng Ban: 

- Giám đốc Sở Nội vụ; 

- Giám đốc Sở Xây dựng. 

3. Các Ủy viên: 

- Mời đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường 

trực Hội đồng nhân dân tỉnh; 
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- Mời đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận 

Tổ quốc Việt Nam tỉnh; 

- Mời đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Thành uỷ Lạng Sơn; 

- Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- Giám đốc Sở Tài chính; 

- Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; 

- Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; 

- Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lic̣h; 

- Giám đốc Sở Lao đôṇg – Thương binh và Xa ̃hôị; 

- Giám đốc Công an tỉnh; 

- Mời đồng chí Bí thư Huyện ủy Cao Lộc;  

- Mời đồng chí Bí thư Huyện ủy Văn Lãng; 

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lạng Sơn; 

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cao Lộc;  

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Văn Lãng; 

- Phó Giám đốc Sở Nội vụ phụ trách lĩnh vực xây dựng chính quyền, Ủy 

viên kiêm Thư ký Ban Chỉ đạo. 

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo 

1. Tham mưu cho UBND tỉnh: 

Chỉ đạo, xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện các đề án liên quan đến 

nhiệm vụ mở rộng địa giới hành chính thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn đảm 

bảo quy trình, thủ tục trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định: 

- Đề án điều chỉnh địa giới hành chính thành phố Lạng Sơn và thành lập 

một số phường thuộc thành phố Lạng Sơn. 

- Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Cao Lộc, chuyển trung 

tâm hành chính, chính trị của huyện Cao Lộc về địa điểm mới (trong đó bao 

gồm nội dung điều chỉnh địa giới hành chính thị trấn Đồng Đăng). 

2. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban Chỉ đạo. 

3. Quyết định thành lập Tổ chuyên viên giúp việc cho Ban chỉ đạo để tổ 

chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ; kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo và 

Tổ chuyên viên giúp việc Ban chỉ đạo thực hiện theo quy định hiện hành của 
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Nhà nước. 

4. Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo là Sở Nội vụ. 

5. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Trưởng Ban Chỉ đạo được sử dụng 

con dấu của UBND tỉnh, các Phó Trưởng Ban Chỉ đạo được sử dụng con dấu 

của cơ quan mình để hoạt động.  

6. Ban Chỉ đạo tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có 

thành viên tham gia Ban Chỉ đạo, các cơ quan, đơn vi ̣có liên quan và các đồng  

chí có chức danh tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; 

- Các Ban đảng Tỉnh ủy; 

- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- Thành ủy, Huyện ủy Cao Lộc, Văn Lãng; 

- UBND thành phố Lạng Sơn; 

- UBND huyện Cao Lộc ; 

- PCVP, các Phòng CM, TH-CB;  

- Lưu: VT, THNC (HXĐ). 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Hồ Tiến Thiệu 
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