
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:         /VP-TH 

V/v gửi tài liệu họp UBND tỉnh  

tháng 3 (ngày 18/3/2020)  
 

Lạng Sơn, ngày        tháng 3 năm 2020 

      Kính gửi:  

- Lãnh đạo HĐND tỉnh; 

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 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 3 năm 2020 

(họp ngày 18/3/2020) đến Lãnh đạo HĐND tỉnh, Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt 

Nam tỉnh, Lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh, Lãnh đạo UBND tỉnh và các 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 gửi các thành phần tại Giấy mời số 

86/GM-UBND ngày 13/3/2020 về việc họp UBND tỉnh tháng 3/2020, cụ thể: 

 1. Dự thảo Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình thực hiện Kế hoạch phát 

triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh quý I, nhiệm vụ trọng tâm quý II 

năm 2020 (trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy kỳ 53, tháng 3; trình Ban Chấp hành 

Đảng bộ tỉnh kỳ thứ 19, tháng 3; Sở Kế hoạch và Đầu tư trình) 

 2. Dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Chương trình hành động số 27-

CTr/TU ngày 29/6/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị 

quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại 

biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI (trình Ban Thường vụ Tỉnh uỷ kỳ 54, tháng 4; 

trình Ban Chấp hành, kỳ thứ 20, tháng 6; Sở Kế hoạch và Đầu tư trình) 

  3. Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND 

tỉnh về điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020 tỉnh Lạng 

Sơn, nguồn vốn ngân sách địa phương (trình kỳ họp bất thường HĐND tỉnh, Sở 

Kế hoạch và Đầu tư trình) 

 4. Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND 

tỉnh ủy quyền cho UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư các dự án nhóm C 

(trình kỳ họp bất thường HĐND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư trình) 

  5. Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND 

tỉnh phân bổ chi tiết kế hoạch vốn hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng các Hợp tác xã 

năm 2020 sử dụng vốn đầu tư phát triển dự phòng 10% ngân sách trung ương 
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thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 

2016-2020 (trình kỳ họp bất thường HĐND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư trình). 

 6. Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND 

tỉnh về bổ sung danh mục các dự án phải thu hồi đất năm 2020; dự án có sử 

dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào các mục đích khác 

năm 2020 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đối với dự án Đường tuần tra biên giới tỉnh 

Lạng Sơn - Đoạn tuyến: Từ mốc 999 (Đồn Pò Mã) - Mốc 1014 (Đồn Bình 

Nghi), (Sở Tài nguyên và Môi trường trình). 

 7. Dự thảo 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 về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn 

diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành 

nước công nghiệp theo hướng hiện đại (Sở Tài nguyên và Môi trường trình). 

 8. Dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TU ngày 

18/6/2012 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển thương mại, dịch vụ, 

du lịch đến năm 2015, định hướng đến năm 2020 (trình Ban Thường vụ Tỉnh uỷ 

kỳ 54, tháng 4; trình Ban Chấp hành, kỳ thứ 20, tháng 6; Sở Công Thương 

trình). 

 9. Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy định tiêu chí xét 

duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng Công chứng trên địa bàn tỉnh Lạng 

Sơn (thay thế Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND ngày 12/01/2017 của UBND 

tỉnh; Sở Tư pháp trình). 

 10. Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh quy định tiêu chí lựa chọn sách 

giáo khoa (Sở Giáo dục và Đào tạo 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 Việt Nam 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 IOffice, Trang thông tin Văn phòng. 

Văn phòng UBND tỉnh đã chuẩn bị tài liệu trên máy tính tại phòng họp để 

Đại biểu dự họp 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 số 86/GM-UBND;  

- C, PVP UBND tỉnh, 

  các phòng CV, TH-CB; 

- Lưu: VT, TH (NNK). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 
 

Nguyễn Văn Hà 
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