UBND TỈNH LẠNG SƠN
VĂN PHÒNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1720 /VP-TH

Lạng Sơn, ngày 15 tháng 5 năm 2018

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v gửi tài liệu họp UBND tỉnh
thường kỳ tháng 5/2018

Kính gửi:
- Lãnh đạo HĐND tỉnh;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các đồng chí Ủy viên UBND tỉnh.
Thực hiện Chương trình công tác của UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh
xin gửi hồ sơ, tài liệu trình tại phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 5/2018
(họp ngày 18/5/2018) cho Lãnh đạo HĐND tỉnh, Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh,
Lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Ủy viên UBND tỉnh,
Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị được mời dự họp nghiên cứu trước, chuẩn bị ý
kiến tham gia tại phiên họp.
Hồ sơ, tài liệu họp UBND tỉnh được gửi theo thành phần tại Giấy mời số
152/GM-UBND ngày 10/5/2018 về họp UBND tỉnh tháng 5, cụ thể:
1. Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh về quy
định một số mức chi cho hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân
rộng mô hình giảm nghèo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo
bền vững trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 - 2020.
2. Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh quy định cụ thể phạm vi vùng phụ
cận đối với công trình thủy lợi khác trên địa bàn tỉnh.
3. Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy chế sử dụng nguồn
vốn huy động hợp pháp khác thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia.
4. Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về việc điều chỉnh, sửa đổi một số
nội dung Quy định quản lý hoạt động thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn
tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND ngày 14/01/2016 của
UBND tỉnh.
Hồ sơ, tài liệu bằng bản giấy gửi Lãnh đạo HĐND tỉnh, Lãnh đạo Đoàn
đại biểu Quốc hội tỉnh, Lãnh đạo Uỷ ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch, các Phó Chủ
tịch UBND tỉnh; đề nghị các cơ quan, đơn vị được mời họp chủ động cập nhật
tài liệu trên eOffice, Trang thông tin Văn phòng.
Văn phòng UBND tỉnh đã chuẩn bị tài liệu trên máy tính tại phòng họp để
đại biểu nghiên cứu, theo dõi.

Văn phòng UBND tỉnh kính đề nghị các đồng chí quan tâm./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Thành phần tại Giấy mời 152/GM-UBND;
- C, PVP UBND tỉnh,
các phòng CV, TH-CB;
- Lưu: VT, TH (ĐTK).
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