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GIẤY MỜI 

Họp chuyên đề xem xét chủ trương điều chỉnh Quy hoạch thăm dò,  

khai thác, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và  

dự thảo Quy định phân cấp và giao quản lý, khai thác tài sản  

kết cấu hạ tầng thủy lợi 

 

Thực hiện Chương trình công tác tháng 02/2020, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức họp chuyên đề xem xét một số nội dung sau: 

1. Nội dung 1: Xem xét chủ trương điều chỉnh Quy hoạch thăm dò, 

khai thác, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tỉnh 

Lạng Sơn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 

1.1. Thành phần 

- Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Chủ trì; 

- Đại diện lãnh đạo các Sở, ngành, cơ quan, đơn vị: Kế hoạch và Đầu tư, 

Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn, Giao thông vận tải, Tư pháp, Văn phòng UBND tỉnh, UBND các 

huyện: Chi Lăng, Hữu Lũng, Cao Lộc, Văn Lãng, Tràng Định, Văn Quan, Bình 

Gia, Bắc Sơn và thành phố Lạng Sơn. 

1.2. Thời gian, địa điểm: Bắt đầu từ 14h00’ngày 05/02/2020 (thứ Tư) tại 

Phòng họp tầng 4, trụ sở UBND tỉnh. 

2. Nội dung 2: Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Quy định phân cấp 

và giao quản lý, khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn 

2.1. Thành phần 

- Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Chủ trì; 

- Đại diện lãnh đạo các Sở, ngành, cơ quan: Kế hoạch và Đầu tư, Tài 

chính, Xây dựng, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, 

Tư pháp, Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Công ty TNHH 

MTV Khai thác công trình thủy lợi và UBND các huyện, thành phố. 

2.2. Thời gian, địa điểm: Sau khi kết thúc nội dung 1 (dự kiến khoảng 

15h30), tại Phòng họp tầng 4, trụ sở UBND tỉnh. 

3. Phân công chuẩn bị 

3.1. Sở Xây dựng chuẩn bị sao in đủ tài liệu và báo cáo nội dung số 1 tại 

cuộc họp. 
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2.2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chuẩn bị, sao in đủ tài liệu và 

báo cáo nội dung số 2 tại cuộc họp. 

2.3. Các cơ quan, đơn vị liên quan tham dự cuộc họp chủ động chuẩn bi ̣ ý 

kiến tham gia theo chức năng, nhiêṃ vu.̣ 

Trân trọng kính mời các thành phần tham dự./. 

 
Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- C, PVP UBND tỉnh,  

  các phòng: KTTH, TH, HC-QT; 

- Lưu: VT, KTN(HVTr). 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

 PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Dương Văn Chiều 
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