UBND TỈNH LẠNG SƠN
VĂN PHÒNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 4299 /VP-TH

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Lạng Sơn, ngày 25 tháng 10 năm 2020

V/v gửi tài liệu họp UBND tỉnh
thường kỳ tháng 10 (ngày 27/10/2020)

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 10 năm 2020
(họp ngày 27/10/2020) 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 389/GMUBND ngày 20/10/2020 về họp UBND tỉnh tháng 10 năm 2020, gồm 12 nội dung,
cụ thể:
1. Tài liệu gửi qua VNPT-iOffice
- Dự thảo Báo cáo của Ban cán sự đảng UBND tỉnh về kết quả thực hiện
nhiệm vụ trọng tâm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong lĩnh vực kinh tế - xã hội
năm 2020; dự thảo Tờ trình của Ban cán sự đảng UBND tỉnh về nhiệm vụ trọng
tâm Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong lĩnh vực kinh tế - xã hội tập trung lãnh đạo, chỉ
đạo thực hiện năm 2021 (Trình lần 1 Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, tháng 11; Sở Kế
hoạch và Đầu tư trình).
- Dự thảo Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình thực hiện dự toán thu, chi
ngân sách năm 2020; phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2021 và Kế
hoạch Tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2021-2023 (trình lần 1 Ban Thường
vụ Tỉnh uỷ, tháng 11; Đảng đoàn HĐND tỉnh thẩm định; Sở Kế hoạch và Đầu tư
trình).
- Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghi ̣ quyế t của HĐND tỉnh về việc
đặt tên phố tại thành phố La ̣ng Sơn, tỉnh La ̣ng Sơn (Sở Văn hóa, Thể thao và Du
lịch trình).
- Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghi ̣ quyế t của HĐND tỉnh quy định
nội dung chi, mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh (Sở
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình).
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- Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết về việc sắp xế p, sáp nhâ ̣p
thôn, tổ dân phố trên điạ bàn tỉnh La ̣ng Sơn năm 2020 (Sở Nội vụ trình).
- Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh về quyết
định biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính năm 2021 (Sở Nội
vụ trình).
- Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh về mức
chi giải thưởng Giải báo chí tỉnh Lạng Sơn (Sở Thông tin và Truyền thông trình).
- Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND
tỉnh về chính sách hỗ trợ xây dựng Nhà văn hóa thôn, tổ dân phố; sân tập thể dục
thể thao xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2025 (Sở
Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình).
2. Tài liệu phát tại phiên họp (tài liệu mật)
Dự thảo Báo cáo về kết quả công tác đối ngoại năm 2020; chương trình hoạt
động đối ngoại của tỉnh năm 2021 của UBND tỉnh và Ban Thường vụ Tỉnh ủy
(Trình Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, tháng 11; Sở ngoại vụ trình ).
3. Tài liệu sẽ gửi bổ sung sau
- Dự thảo Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và
10 tháng, nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2020 (Sở Kế hoạch và Đầu tư trình).
- Dự thảo Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình và kết quả thực hiện các
nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; mục tiêu, nhiệm vụ kế
hoạch năm 2021 (Trình lần 1 Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, tháng 11; Sở Kế hoạch và
Đầu tư trình).
- Dự thảo Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư
công năm 2020, dự kiến kế hoạch năm 2021 (Trình lần 1 Ban Thường vụ Tỉnh uỷ,
tháng 11; Đảng đoàn HĐND tỉnh thẩm định; Sở Kế hoạch và Đầu tư 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 VNPT-iOffice, Trang thông tin Văn phòng UBND tỉnh.
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 GM số 389/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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