
UBND TỈNH LẠNG SƠN 
VĂN PHÒNG 

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

 
Số:  4590 /VP-TH 

V/v gửi tài liệu, hồ sơ họp Chủ tịch, 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh ngày 

21/11/2018 

Lạng Sơn, ngày  16 tháng 11 năm 2018 

 
Kính gửi:  

- Lãnh đạo HĐND tỉnh; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Thành phần dự họp tại Giấy mời số 375/GM-UBND. 

 
 

Văn phòng UBND tỉnh xin gửi hồ sơ, tài liệu họp Chủ tịch, Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh ngày 21/11/2018 theo Giấy mời số 375/GM-UBND ngày 
14/11/2018 của UBND tỉnh đến Lãnh đạo HĐND tỉnh, Chủ tịch, các Phó Chủ 
tịch UBND tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị được mời dự họp nghiên cứu 
trước, chuẩn bị ý kiến tham gia tại cuộc họp gồm:  

I. Tài liệu gửi qua eOffice 

1. Tờ trình số 98/TTr-SCT ngày 29/10/2018 của Sở Công Thương về việc 
phê duyệt Đề án “Phát triển xuất nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 
đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” 

2. Báo cáo số 267/BC-SXD ngày 18/10/2018 của Sở Xây dựng về việc xem 
xét điều chỉnh đơn giá bồi thường Nhà trình tường, gạch đất không nung tại 
Quyết định số 16/2015/QĐ-UBND ngày 21/4/2015. 

3. Báo cáo số 621/BC-UBND ngày 05/10/2018 của UBND thành phố 
Lạng Sơn về tình hình thực hiện, khó khăn vướng mắc và đề xuất phương án 
giải quyết đối với việc thực hiện dự án: Bãi đỗ xe công cộng và khuôn viên phía 
Bắc sông Kỳ Cùng, thành phố Lạng Sơn và Báo cáo số 229/BC-CTCPC ngày 
10/9/2018 của Công ty Cổ phần Chợ Lạng Sơn về giải phóng mặt bằng tại Bãi 
đỗ xe và khu vực họp Chợ phiên Bắc sông Kỳ Cùng, thành phố Lạng Sơn. 

4. Báo cáo số 417/BC-STC ngày 30/10/2018 của Sở Tài chính về sử dụng 
hệ thống Camera giám sát giao thông và an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Lạng 
Sơn theo hình thức thuê dịch vụ. 

5. Tờ trình số 389/TTr-STC ngày 09/11/2018 của Sở Tài chính về việc 
phê duyệt lại giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất khu đất Nhà máy xi măng 
(cũ), thôn Phai Duốc, xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn. 

6. Báo cáo số 589/BC-SKHĐT ngày 26/10/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu 
tư về xem xét đề nghị của Công ty Cổ phần Tập đoàn Phú Thái. 
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7. Báo cáo số 453/BC-STNMT ngày 15/10/2018 của Sở Tài nguyên và 
Môi trường về việc xem xét đề xuất của UBND thành phố Lạng Sơn tại dự án 
Khu tái định cư và dân cư Nam Nguyễn Đình Chiểu, thành phố Lạng Sơn. 

8. Báo cáo số 477/BC-STNMT ngày 25/10/2018 của Sở Tài nguyên và 
Môi trường về việc xem xét hỗ trợ khác về giao đất tái định cư đối với 03 hộ gia 
đình bị ảnh hưởng dự án: Khu đô thị Phú Lộc I + II và phường Hoàng Văn Thụ, 
thành phố Lạng Sơn. 

II. Tài liệu phát tại phiên họp 

1. Báo cáo số 24/BC-SKHĐT ngày 27/8/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư 
về đề xuất chủ trương đầu tư dự án Chốt chiến đấu của Dân quân thường trực 
biên giới xã Thanh Lòa, huyện Cao Lộc và Công văn số 34/SKHĐT-KTN ngày 
02/11/2018 về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Chốt chiến đấu của Dân quân 
thường trực biên giới xã Thanh Lòa, huyện Cao Lộc. (tài liệu mật) 

2. Báo cáo kết quả đấu giá đất khu tái định cư và dân cư Nam thành phố; 
kế hoạch triển khai trong thời gian tới. 

Hồ sơ, tài liệu bằng bản giấy gửi Lãnh đạo HĐND 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; 
- C, PVP UBND tỉnh, 
  các phòng CV, TH-CB; 
- Lưu: VT, TH (PT). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 
 

 
Dương Văn Chiều 
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