
UBND TỈNH LẠNG SƠN 
VĂN PHÒNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:  3252/VP-TH 

 

V/v gửi tài liệu họp Chủ tịch,  
các Phó Chủ tịch UBND tỉnh  

Lạng Sơn, ngày  15 tháng 8 năm 2018 

                                 Kính gửi:  
       - Lãnh đạo Hội đồng nhân dân tỉnh; 
       - Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh. 
  

Văn phòng UBND tỉnh xin gửi hồ sơ, tài liệu trình tại cuộc họp Chủ tịch, các 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh (họp ngày 16/8/2018) cho Lãnh đạo HĐND tỉnh, Chủ tịch, 
các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị được mời dự họp nghiên 
cứu, xem xét trước, chuẩn bị ý kiến tham gia tại cuộc họp. 

Hồ sơ, tài liệu được gửi theo Giấy mời số 263/GM-UBND ngày 13/8/2018 về 
họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Thông báo số 373/TB-UBND ngày 
15/8/2018 về bổ sung nội dung họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, gồm:  

I. Tài liệu gửi qua eOffice 
1. Báo cáo về phương án đấu giá, xây dựng giá khởi điểm đấu giá quyền sử 

dụng đất tại Khu tái định cư và dân cư Nam thành phố Lạng Sơn; phương án đấu giá 
quyền sử dụng đất tại Khu nhà máy xi măng (cũ).  

2. Tờ trình số 304/TTr-STNMT ngày 08/8/2018 về việc giao đất cho Ban Trị 
sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lạng Sơn.  

3. Báo cáo số 203/BC-BQLKKTCK ngày 15/6/2018 về kết quả rà soát quỹ đất 
công đã giao Ban Quản lý tại cửa khẩu Tân Thanh, huyện Văn Lãng.  

4. Báo cáo số 194/BC-BQLKKTCK ngày 11/6/2018 về phương án mở rộng 
đường vận chuyển hàng hóa chuyên dụng tại khu vực mốc 1119-1120 cửa khẩu Hữu 
Nghị, huyện Cao Lộc. 

II. Tài liệu phát tại cuộc họp (văn bản mật)  
Báo cáo số 28/BC-STNMT ngày 31/7/2018 về kết quả thẩm tra, đề xuất giải 

quyết vụ việc ông Nguyễn Đình Cầu. 
Hồ sơ, tài liệu bằng bản giấy gửi Lãnh đạo HĐND tỉnh, Chủ tịch, các Phó Chủ 

tịch UBND tỉnh; các cơ quan, đơn vị còn lại cập nhật tài liệu trên eOffice, Trang 
thông tin Văn phòng UBND tỉnh. 

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 263/GM-UBND, 
Thông báo số 373/TB-UBND; 
- C, PVP UBND tỉnh, 
  các phòng CV, HCQT, TH-CB; 
- Lưu: VT, TH (ĐTK). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

 
Dương Văn Chiều 
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