
ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH LẠNG SƠN 

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

                                                                                                                                        

Số: 279  /GM-UBND Lạng Sơn, ngày 09 tháng 8 năm 2019 
 

 
GIẤY MỜI 

Họp Ủy ban nhân dân tỉnh tháng 8 năm 2019  
(ngày 13 tháng 8 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. 
 

Thực hiện Chương trình công tác của UBND tỉnh tháng 8 năm 2019, 
UBND tỉnh tổ chức phiên họp UBND tỉnh chuẩn bị các nội dung trình kỳ họp 
thứ mười ba HĐND tỉnh (dự kiến ngày 20/8/2019) như sau:  

I. Sở Kế hoạch và Đầu tư trình  

1. Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh về dự 
kiến Kế hoạch đầu tư công năm 2020 (phần vốn ngân sách trung ương quản lý). 

Mời các Ban của HĐND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ngành: Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn, Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn, Ban 
Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh, UBND huyện Cao 
Lộc, UBND thành phố Lạng Sơn. 

II. Sở Tài chính trình  

2. Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh về sử 
dụng nguồn giảm trừ ngân sách cấp chi lương đã được kết cấu trong giá dịch vụ 
khám bệnh, chữa bệnh năm 2018.  

Mời các Ban của HĐND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ngành: Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn, Kho bạc nhà nước tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, UBND 
huyện Cao Lộc, UBND thành phố Lạng Sơn. 

III. Sở Tài nguyên và Môi trường trình  

3. Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh bổ 
sung danh mục dự án phải thu hồi đất năm 2019; dự án có sử dụng đất trồng lúa, 
đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào các mục đích khác năm 2019 trên địa 
bàn tỉnh Lạng Sơn đối với dự án: Xây dựng trụ sở Chi cục Thuế huyện Cao Lộc.  

Mời các Ban của HĐND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ngành: Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn, Cục Thuế, UBND huyện Cao Lộc, UBND thành phố Lạng 
Sơn.  
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IV. Sở Nội vụ trình 

4. Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh bãi bỏ 
Nghị quyết số 17/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của HĐND tỉnh về quy 
định mức hỗ trợ đối với công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 
theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính nhà nước 
trên địa bàn tỉnh. 

Mời các Ban của HĐND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ngành: Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn, Cục Thuế, UBND huyện Cao Lộc, UBND thành phố Lạng 
Sơn. 

Thời gian họp: 1/2 ngày, bắt đầu 14 giờ, ngày 13/8/2019 (thứ Ba).  

Địa điểm: Phòng họp tầng 4, trụ sở UBND tỉnh.  

Các cơ quan chủ trì trình tại phiên họp tập trung vào các vấn đề trọng 
tâm cần xin ý kiến UBND tỉnh; gửi Văn phòng UBND tỉnh 10 bộ hồ sơ bằng 
bản giấy và bản mềm (file điện tử) chậm nhất trong buổi sáng ngày 
12/8/2019. 

Các cơ quan được mời họp chủ động cập nhật, nghiên cứu trước tài liệu 
được gửi qua eOffice và trên trang Thông tin của Văn phòng UBND tỉnh.  

Đề nghị Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh cập nhật tài 
liệu phục vụ lãnh đạo Đoàn ĐBQH, các Ban của HĐND tỉnh dự họp.  

Kính mời các thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Lãnh đạo Hội đồng nhân 
dân tỉnh, Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, 
các cơ quan trong thành phần mời đến dự họp./.  

 

Nơi nhận:  
- Như trên;   
- Như thành phần mời họp và cơ quan trình; 
- Lãnh đạo VP HĐND tỉnh (mời họp); 
- Lãnh đạo VP Đoàn ĐBQH tỉnh (mời họp); 
- Đài PT-TH, Báo Lạng Sơn (đưa tin);  
- C, PVP UBND tỉnh, 
  các phòng CV, Ban TCD, HCQT, THCB; 
- Lưu: VT, TH (NNK).  

TL. CHỦ TỊCH 
CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 

 

 
Phùng Quang Hội  
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