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GIẤY MỜI 

Họp chuyên đề xem xét nội dung dự thảo Kế hoạch thực hiện Kết luận  

của Bộ Chính trị  và Nghị quyết của Chính phủ 

 

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

Phó Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức cuộc họp chuyên đề với nội dung sau: 

1. Thành phần 

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

- Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 

- 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 hóa -Thể thao và Du lịch, Thông tin và 

Truyền thông, Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự 

tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố. 

2. Nội dung: Xem xét các Dự thảo sau: 

- Kế hoạch thực hiện Kết luận số 36-KL/TW ngày 06/9/2018 của Bộ 

Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XI về tiếp tục 

đổi mới chính sách pháp luật đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc 

đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta căn bản thành nước công nghiệp 

theo hướng hiện đại. 

- Kế hoạch thực hiện Nghi ̣ quyết số 116/NQ-CP ngày 06/12/2019 của 

Chính phủ ban hành kế hoạch thực hiện Nghi ̣ quyết số 82/2019/QH14 ngày 

14/6/2019của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực 

hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất tại đô thi ̣trên điạ 

bàn tỉnh Lạng Sơn 

3. Thời gian, địa điểm 

Bắt đầu từ 8h00’ngày 21/02/2020 (thứ Sáu) tại Phòng họp tầng 4, trụ sở 

UBND tỉnh. 

4. Phân công chuẩn bị 

- Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo các nội dung tại cuộc họp. 



 2 

- Các cơ quan, đơn vị liên quan tham dự họp chủ động nghiên cứu tài liệu 

gửi kèm theo Giấy mời này và tự in phục vụ cuộc họp, chuẩn bi ̣ý kiến tham gia 

theo chức năng, nhiệm vu ̣được giao. 

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, TT TH-CB; 

- Lưu: VT, KTN(NNT). 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

  

 

 

 

 

 

Phạm Hùng Trường 
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