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Số: 1442 /VP-TH 

V/v gửi tài liệu phiên họp UBND 
tỉnh ngày 18/4/2019 

Lạng Sơn, ngày  17  tháng 4 năm 2019 

 
Kính gửi:  

- Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh; 
- Lãnh đạo Hội đồng nhân dân tỉnh; 
- Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh;  
- Lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. 
- Thành phần dự họp tại Thông báo số 219/TB-UBND. 

 
 

Thực hiện Chương trình công tác của UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh 
gửi hồ sơ, tài liệu trình tại phiên họp UBND tỉnh ngày 18/4/2019 đến Lãnh đạo 
HĐND tỉnh, Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, Lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh, lãnh 
đạo UBND tỉnh 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 Thông báo số 
219/TB-UBND ngày 17/4/2019 về nội dung họp UBND tỉnh ngày 18/4/2019 
như sau: 

 I. Tài liệu gửi qua đường eOffice: 

 1. Dự thảo Tờ trình UBND tỉnh và dự thảo Quyết định của HĐND tỉnh về 
việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Doanh trại Ban Chỉ huy Quân sự thành 
phố Lạng Sơn (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trình). 

2. Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Quyết định của UBND 
tỉnh về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cấp điện nông thôn bằng năng lượng 
tái tạo (năng lượng mặt trời) cho các hộ dân sống phân tán ở khu vực vùng sâu, 
vùng xa và vùng biên giới tỉnh Lạng Sơn (Sở Công Thương trình). 

 3. Dự thảo Tờ trình UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh 
về điều chỉnh Nghị quyết biên chế công chức và Nghị quyết tổng số lượng 
người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2019 (Sở Nội vụ trình). 

 II. Tài liệu phát tại phiên họp 

 4. Dự thảo Tờ trình UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh 
về huỷ kế hoạch vốn đầu tư một số dự án từ nguồn sử dụng đất năm 2018 
không đảm bảo nguồn để thanh toán (Sở Kế hoạch và Đầu tư trình). 

 5. Dự thảo Tờ trình UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh 
về điều chỉnh, bổ sung một số nội dung về chi đầu tư phát triển tại Nghị quyết 
số 13/NQ-HĐND ngày 10/12/2018 về kế hoạch đầu tư công năm 2019 (Sở Kế 
hoạch và Đầu tư trình). 
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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 Thông báo 219/TB-UBND;  
- 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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