
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:        /VP-THNC 
 

V/v nghiên cứu, tham gia  

ý kiến tại phiên họp UBND tỉnh 

tháng 3 kỳ 2 

 

Lạng Sơn, ngày      tháng 3 năm 2021 

   Kính gửi:  

          - Các sở, ban, ngành; 

                   - UBND huyện Cao Lộc, thành phố Lạng Sơn.  

        

 Để nâng cao chất lượng phiên họp UBND tỉnh, nhất là các nội dung lớn, 

phức tạp, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh giao Thủ trưởng một số 

sở, ban, ngành nghiên cứu, chuẩn bị ý kiến tham gia đối với một số nội dung tại 

phiên họp UBND tỉnh tháng 3 (kỳ 2) như sau:  

 1. Về tham gia ý kiến một số nội dung cụ thể 

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

nông thôn mới tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2025 (Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn trình). 

 Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, có ý kiến tham gia về khả năng 

cân đối, đáp ứng nguồn lực thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết đề ra bảo đảm tính 

khả thi. 

 Giao các Sở: Giao thông vận tải, Công thương, Thông tin và Truyền 

thông, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa thể thao và Du lịch, Lao động 

Thương binh và Xã hội nghiên cứu, cho ý kiến về khả năng thực hiện, các giải 

pháp thưc̣ hiêṇ chỉ tiêu dự thảo Nghị quyết thuộc trách nhiệm ngành phụ trách. 

 1.2. 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 (Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - 

Lạng Sơn trình) 

 Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, có ý kiến tham gia về tính khả 

thi trong danh mục đầu tư kết cấu hạ tầng trong Khu kinh tế cửa khẩu Đồng 

Đăng - Lạng Sơn và giải pháp thu hút đầu tư tại dự thảo Kế hoạch. 

Sở Tài chính nghiên cứu, có ý kiến tham gia về khả năng cân đối bố trí  

vốn ngân sách địa phương để triển khai các dự án đầu tư hạ tầng Khu kinh tế 

cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn; các giải pháp tăng thu, chống thất thu ngân 

sách; đề xuất cơ chế tài chính trong Khu Kinh tế cửa khẩu. 

Sở Xây dựng nghiên cứu, tham gia ý kiến về quy hoạch, các giải pháp 

thưc̣ hiêṇ quy hoac̣h, quản lý quy hoac̣h; các đề án tại dự thảo Kế hoạch.  
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Sở Công Thương nghiên cứu, tham gia ý kiến về giải pháp đa dạng hoá 

các loại hình thương mại, dịch vụ; các giải pháp về xây dựng cơ chế, chính sách 

phát triển thương mại biên giới, xuất nhập khẩu. 

 1.3. 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 Lạng Sơn (Sở Giáo dục và Đào tạo trình). 

 Giao Sở Nội vụ nghiên cứu, có ý kiến về sự cần thiết xây dựng Nghị quyết 

của HĐND tỉnh để hỗ trợ kinh phí cho giáo viên đi đào tạo đại học văn bằng 2 thực 

hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018; các điều kiện quy định để hưởng 

chính sách hỗ trợ kinh phí. 

Sở Tài chính nghiên cứu, có ý kiến về kinh phí (mức kinh phí hỗ trợ, 

nguồn kinh phí thực hiện) hỗ trợ cho giáo viên đi đào tạo đại học văn bằng 2 thực 

hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018. 

 2. Ngoài nội dung phân công cụ thể nêu trên, yêu cầu các thành viên 

UBND tỉnh, các cơ quan dự họp phát huy tinh thần trách nhiệm, dành thời gian 

nghiên cứu, chuẩn bị ý kiến tham gia phát biểu đối với tất các nội dung trình 

phiên họp UBND tỉnh tháng 3/2021 (kỳ 2) nhằm phát huy trí tuệ tập thể trong 

việc đóng góp ý kiến đối với các nội dung trình phiên họp. 

 Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của Chủ tịch UBND tỉnh để các 

cơ quan thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  

- Thành phần GM số 112/GM-UBND;  

- C, PCVP UBND tỉnh, 

  các phòng CM, TH-CB; 

- Lưu: VT, THNC (ĐTK).  

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Phạm Hùng Trường  
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