
 

 

UBND TỈNH LÀO CAI 

SỞ NỘI VỤ 

 
Số:            /SNV-CCVC 

V/v đề xuất nội dung phân cấp 

về quản lý cán bộ giai đoạn 

2021-2025 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 Lào Cai, ngày        tháng   12  năm 2020 

Kính gửi: 

- Các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. 

 

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại văn bản số 5646/UBND-TH, 

ngày 09/12/2020 về việc thực hiện một số nội dung chỉ đạo của Thường trực Tỉnh 

ủy tại cuộc họp giao ban ngày 07/12/2020; trong đó giao Sở Nội vụ chủ trì, phối 

hợp với các cơ qua, đơn vị, địa phương rà soát, nghiên cứu đề xuất nội dung phân 

cấp về quản lý cán bộ giai đoạn 2021-2025. 

Để có cơ sở tham mưu cho UBND tỉnh về nội dung trên, Sở Nội vụ đề nghị 

Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh; UBND các huyện, thị 

xã, thành phố tiến hành rà soát các nội dung về phân cấp cán bộ đang thực hiện; 

trên cơ sở đó nghiên cứu, đề xuất các nội dung cần sửa đổi, bổ sung trong giai đoạn 

2021-2025, gửi Sở Nội vụ tổng hợp trước ngày 15/12/2020. 

Các ý kiến đề xuất, tham gia cần ngắn gọn, trọng tâm; trong đó tập trung vào 

những bất cập, hạn chế trong quá trình thực hiện nội dung phân cấp về quản lý cán 

bộ trong thời gian qua; đề xuất các nội dung cần sửa đổi, bổ sung, phân cấp cho các 

sở, ngành, địa phương về quản lý cán bộ trong giai đoạn tiếp theo, nhằm tăng 

cường tính chủ động, tự chịu trách nhiệm, phát huy tính sáng tạo, khai thác tối đa 

các nguồn lực của các sở, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh. 

Đây là nội dung quan trọng về công tác cán bộ, thực hiện theo chỉ đạo của 

Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm 

thực hiện để nội dung phân cấp về quản lý cán bộ giai đoạn 2021-2025 đảm bảo 

phù hợp, thiết thực, hiệu quả./. 

Nơi nhận:                                                                             GIÁM ĐỐC                                                                     
- Như trên; 

- Ban Tổ chức TU; 

- Lưu: VT, CCVC.                     
 

 

 

               Nguyễn Văn Minh 
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