
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LẠNG SƠN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM     

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                                                                                                                                                                                                                                                              

Số           /TB-UBND Lạng Sơn,  ngày       tháng 3 năm 2021 
 

 

THÔNG BÁO 

Thay đổi thời gian, chương trình họp UBND tỉnh tháng 3/2021 (kỳ 2)  

            

    Kính gửi:  

                              -  Lãnh đạo Hội đồng nhân dân tỉnh; 

          -  Lãnh đạo Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh; 

                              -  Lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; 

                              -  Các thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh; 
  

UBND tỉnh đã ban hành Giấy mời số 112/GM-UBND ngày 23/3/2021 

mời họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 3/2021 (kỳ 2), thời gian họp ngày 29 

tháng 3 năm 2021. Do có chương trình công tác đột xuất, UBND tỉnh điều chỉnh 

thời gian, chương trình Phiên họp trên như sau: 

- Thời gian họp: 1/2 ngày, bắt đầu từ 13 giờ 30, ngày 29/3/2021. 

- Nội dung họp: gồm 04 nội dung, cụ thể:  

I. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình 

1. Dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng 

nông thôn mới tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2025 (Trình Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy tháng 4, trình Ban Chấp hành tháng 6; Đảng đoàn HĐND tỉnh thẩm định). 

II. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình 

 2. Dự thảo Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TU, ngày 

31/3/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối 

với công tác xây dựng và thực hiện hương ước ở thôn, quy ước ở khu, khối phố 

trong tình hình mới (Trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy tháng 4).  

 III. Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn trình  

 3. Dự thảo Kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện Chương trình tiếp tục tập 

trung phát triển nhanh kinh tế cửa khẩu, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh 

tế của tỉnh giai đoạn 2021 - 2025.  

 IV. Sở Giáo dục và Đào tạo trình  

 4. Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh về đề nghị xây dựng Nghị quyết của 

HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ kinh phí cho giáo viên đi đào tạo đại học 

văn bằng 2 thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 giai đoạn 2021 - 2025 

trên địa bàn tỉnh.  
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- Thành phần mời họp giữ nguyên như Giấy mời 112/GM-UBND của 

UBND tỉnh.  

- Các nội dung còn lại, UBND tỉnh sẽ bố trí lịch họp sau. 

UBND tỉnh thông báo tới các thành phần tham dự họp được biết./. 

 

Nơi nhận:  
- Như trên;   

- Thành phần tại GM số 112/GM-UBND; 

- Đài PT&TH tỉnh, Báo Lạng Sơn,  

  cơ quan thường trú TTXVN tại LS (đưa tin);   

- C, PCVP UBND tỉnh, 

  các phòng CM, ĐV trực thuộc; 

- Lưu: VT, THNC (ĐTK) . 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 
Phạm Hùng Trường  
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