
UỶ BAN NHÂN DÂN 
TỈNH LẠNG SƠN 

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

 

Số: 889 /UBND-TH Lạng Sơn, ngày  17 tháng 9 năm 2018 

V/v đề xuất, đăng ký các nội dung 
chương trình làm việc năm 2019 

 

 
    Kính gửi:  

- Các sở, ban, ngành; 
- UBND các huyện, thành phố. 

 

Thực hiện Công văn số 1060-CV/TU ngày 12/9/2017 của Tỉnh ủy về việc 
đăng ký nội dung chương trình làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy năm 2019, Quy chế làm việc của UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 
- 2021. Chủ tịch UBND tỉnh giao Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch 
UBND các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước, chủ 
trương, chính sách liên quan và tình hình thực tế để đề xuất, đăng ký các nội 
dung cần trình, xin ý kiến cấp có thẩm quyền trong năm 2019 và xây dựng 
Chương trình làm việc của UBND tỉnh năm 2019 như sau: 

1. Đề xuất với Tỉnh uỷ, UBND tỉnh những nội dung cần trình Bộ Chính 
trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong năm 
2019. 

2. Đề xuất với UBND tỉnh những nội dung cần trình, xin ý kiến và đề 
nghị đăng ký chương trình làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban 
Thường vụ Tỉnh uỷ năm 2019. 

3. Đề xuất với UBND tỉnh những nội dung xây dựng Nghị quyết của 
HĐND tỉnh do UBND tỉnh trình tại các kỳ họp HĐND tỉnh trong năm 2019. 

4. Đăng ký ban hành văn bản quy phạm pháp luật, các báo cáo, chương 
trình, đề án,… cần trình tại các phiên họp UBND tỉnh thường kỳ trong năm 
2019 thuộc thẩm quyền quyết định của UBND tỉnh. 

5. Các cơ quan đăng ký, đề xuất nội dung phải ghi rõ các thông tin sau: 

- Tên đề án, chương trình, nội dung công việc. 

- Hình thức văn bản và cấp có thẩm quyền ban hành. 

- Sự cần thiết ban hành. 

- Đối tượng, phạm vi điều chỉnh của văn bản ban hành. 

- Nội dung chính của văn bản ban hành. 

- Cơ quan chủ trì soạn thảo, cơ quan phối hợp soạn thảo. 

- Căn cứ trình cấp có thẩm quyền ban hành (đối với văn bản quy phạm 
pháp luật của HĐND tỉnh, UBND tỉnh, ngoài các văn bản quy định chung phải 
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nêu rõ Điều, Khoản, Điểm…, Số và ký hiệu văn bản của Trung ương quy định 
thẩm quyền ban hành thuộc HĐND tỉnh, UBND tỉnh). 

- Thời gian dự kiến trình theo tháng (lưu ý nội dung trình Ban Chấp hành 
Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy phải trình phiên họp UBND tỉnh trước ít 
nhất 3 tháng; trình dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh về đề nghị xây dựng Nghị 
quyết của HĐND tỉnh trước khi trình dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh ít nhất 
3 tháng).  

- Gửi kèm theo các văn bản liên quan khác.  

6. Thời gian đăng ký, đề xuất:  

- Đối với nội dung tại điểm 1, 2 nêu trên: Gửi Văn phòng UBND tỉnh 
trước ngày 15/10/2018 để tổng hợp, trình phiên họp UBND tỉnh thường kỳ 
tháng 10 xem xét, thống nhất.  

- Đối với nội dung tại điểm 3, 4 nêu trên: Gửi Văn phòng UBND tỉnh 
trước ngày 15/11/2018 để tổng hợp, trình phiên họp UBND tỉnh thường kỳ 
tháng 11 xem xét, thống nhất. 

Trường hợp không có nội dung đề xuất, đăng ký trình các cấp trong năm 
2019, các cơ quan, đơn vị phải có văn bản báo cáo theo đúng thời hạn trên. 

Công văn số 1060-CV/TU của Tỉnh ủy được sao gửi kèm theo qua eOffice 
và Trang tin điện tử Văn phòng. 

Thủ trưởng cơ quan, đơn vị khẩn trương chỉ đạo triển khai tổ chức thực 
hiện, đảm bảo đúng yêu cầu về nội dung và thời hạn trên./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên;   
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Văn phòng Tỉnh ủy; 
- Văn phòng HĐND tỉnh; 
- C, PVP UBND tỉnh, 
  các phòng chuyên môn, TH-CB; 
- Lưu: VT, TH (NVH).  

TL. CHỦ TỊCH 
CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 
 
 

Phùng Quang Hội 
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