
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LẠNG SƠN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:           /UBND-TH 

V/v đề nghị phản biện các dự thảo 
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Lạng Sơn, ngày        tháng 01 năm 2020 

  

 

 

Kính gửi: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. 

  

Uỷ ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 162/MTTQ-BTT ngày 

11/12/2019 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh về việc đề nghị thông 

báo các văn bản cần phản biện xã hội năm 2020; sau khi xem xét, UBND tỉnh đề 

nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tổ chức phản biện trong năm 2020 các nội 

dung sau:   

1. Quyết định của UBND tỉnh quy định quản lý hoạt động đối với điểm 

cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng, điểm truy nhập Internet công cộng 

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (dự kiến thời gian phản biện tháng 2/2020). 

2. Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy định phân cấp quản 

lý nhà nước về an toàn thực ph m thuộc l nh vực quản lý của ngành   tế (dự 

kiến thời gian phản biện tháng 2/2020). 

3. Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh phê duyệt Đề án đô thị thông minh 

tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020- 2025 (dự kiến thời gian phản biện tháng 3/2020).   

4. Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh quy định về cơ quan tiếp nhận, giải 

quyết thủ tục và thời gian các bước thực hiện thủ tục giao đất, cho thuê đất, cho 

phép chuyển mục đích sử dụng đất; đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn 

liền với đất; hòa giải tranh chấp đất đai, giải quyết tranh chấp đất đai trên địa 

bàn tỉnh Lạng Sơn (sửa đổi, bổ sung, thay thế các Quyết định số: 24/2014/QĐ-

UBND ngày 11/12/2014, 25/2014/QĐ-UBND ngày 12/12/2014, 27/2014/QĐ-

UBND ngày 15/12/2014 của UBND tỉnh) (dự kiến thời gian phản biện tháng 

3/2020). 

5. Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh phê duyệt phương án phát triển hệ 

thống thiết chế văn hóa - thể thao cơ sở tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2025, 

định hướng đến năm 2030 (dự kiến thời gian phản biện tháng 5/2020). 

6. Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh phê duyệt Đề án nâng cao năng lực 

quản lý an toàn đập, hồ chứa nước thủy lợi tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020-2025  

(dự kiến thời gian phản biện tháng 6/2020). 

7. Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh thay thế Quyết định số 55/2017/QĐ-

UBND ngày 10/10/2017 của UBND tỉnh ban hành quy định hoạt động đo đạc và bản 

đồ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (dự kiến thời gian phản biện tháng 6/2020). 
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 8. Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh phê duyệt Chương trình phát triển 

đô thị tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020-2035 (dự kiến thời gian phản biện tháng 

6/2020).    

9. Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh phê duyệt Đề án đổi mới hình thức 

tổ chức sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị sản ph m nông lâm nghiệp tỉnh Lạng 

Sơn giai đoạn 2020-2025 (dự kiến thời gian phản biện tháng 7/2020). 

10. Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh phê duyệt Đề án bảo tồn và phát 

huy giá trị di sản Múa sư tử dân tộc Tày, Nùng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai 

đoạn 2020 - 2030 (dự kiến thời gian phản biện tháng 7/2020). 

11. Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh phê duyệt Đề án bảo tồn, tôn tạo 

và phát huy giá trị hệ thống di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên 

địa bàn tỉnh Lạng Sơn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035 (dự kiến thời gian 

phản biện tháng 8/2020). 

UBND tỉnh tỉnh trân trọng đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh xem xét, 

phản biện./. 

ơNơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Sở: YT, XD, NNPTNT, VHTTDL,  

  TNMT, TTTT;  

- C, PVP UBND tỉnh,  

  các phòng CV, TH-CB; 

- Lưu: VT., TH (PT). 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Phạm Ngọc Thưởng 
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