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V/v gửi tài liệu họp UBND tỉnh 
thường kỳ tháng 7/2019  

(ngày 24/7/2019)  
 

Lạng Sơn, ngày  19 tháng 7  năm 2019 

      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 
gửi hồ sơ, tài liệu trình tại phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 7/2019 (họp 
ngày 24/7/2019) cho 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 Giấy mời số 
243/GM-UBND ngày 18/7/2019 về họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 7, cụ thể: 

I. Tài liệu gửi qua eOffice 

1. Dự thảo Đề án Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Lạng Sơn giai 
đoạn 2019 - 2020, định hướng đến năm 2030 (Sở Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn trình) 

2. Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số Điều của 
Quy định việc cưỡng chế thực hiện quyết định giải quyết tranh chấp đất đai đã 
có hiệu lực thi hành trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn ban hành kèm theo Quyết định 
số 32/2018/QĐ-UBND ngày 05/3/2018 của UBND tỉnh (Sở Tài nguyên và Môi 
trường trình)  

3. Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành quy định về việc góp 
quyền sử dụng đất và điều chỉnh lại quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư 
trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Sở Tài nguyên và Môi trường trình) 

 4. Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành quy chế thu thập, quản 
lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên 
địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Sở Tài nguyên và Môi trường trình)  

5. Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Quy định về thu, sử dụng các khoản 
thu theo thỏa thuận trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục 
thường xuyên công lập trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Sở Giáo dục và Đào tạo trình)  
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II. Tài liệu bổ sung sau   

Dự thảo Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 
tháng, nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2019 (Sở Kế hoạch và Đầu tư trình) 

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 243/GM-UBND;  
- C, PVP UBND tỉnh, 
  các phòng CV, TH-CB; 
- Lưu: VT, TH (ĐTK). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

 
 
 

Dương Văn Chiều 
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