
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 gửi tài liệu họp UBND tỉnh  

tháng 4/2021 kỳ 2 (ngày 29/4/2021)  
 

Lạng Sơn, ngày        tháng 4 năm 2021 

           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 4 năm 2021 

kỳ 2 (họp ngày 29/4/2021) 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 theo Giấy mời số 

148/GM-UBND ngày 20/4/2021 về họp UBND tỉnh tháng 4/2021 kỳ 2, Thông 

báo số 211/TB-UBND ngày 23/4/2021 về thay đổi thời gian UBND tỉnh, cụ thể: 

I. Tài liệu gửi qua VNPT-iOffice 

1. Dự thảo Báo cáo của UBND về tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và 4 

tháng, nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2021 (Sở Kế hoạch và Đầu tư trình).  

2. Dự thảo Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trên 

địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 (Sở Kế hoạch và Đầu tư trình).  

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

việc thông qua Quy hoạch chung xây dựng Khu công nghiệp Hữu Lũng, tỉnh 

Lạng Sơn, tỉ lệ 1/5.000 (Sở Xây dựng trình).  

4. Dự thảo Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển thành 

phố Lạng Sơn đến năm 2030 và những năm tiếp theo (thay thế Nghị quyết số 

62-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ) (Trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy tháng 

5; Đảng đoàn HĐND tỉnh thẩm định) (UBND thành phố Lạng Sơn trình) 

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

định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho một số đối tượng trên địa bàn tỉnh (Sở Y 

tế trình)  

6. Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp trong 

công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh (Sở Nội vụ 

trình).  
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7. Dự thảo Tờ trình của Ban cán sự đảng UBND tỉnh trình Ban Thường 

vụ Tỉnh ủy xem xét Đề án của UBND tỉnh quy định số lượng cấp phó các cơ 

quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Lạng Sơn (Sở Nội vụ trình).  

II. Tài liệu phát tại Phiên họp (tài liệu mật)  

1. Dự thảo Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận 

số 64-KL/TW, ngày 30/10/2019 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị 

quyết số 28-NQ/TW về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới (Trình Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy tháng 5; Đảng đoàn HĐND tỉnh thẩm định) (Bộ Chỉ huy 

Quân sự trình).  

2. Dự thảo Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận 

số 59-KL/TW, ngày 16/9/2019 của Bộ Chính trị về chủ trương tháo gỡ vướng 

mắc, tồn đọng trong quản lý, sử dụng đất quốc phòng tham gia vào hoạt động 

lao động sản xuất, xây dựng kinh tế của Quân đội (Trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

tháng 5; Đảng đoàn HĐND tỉnh thẩm định) (Bộ Chỉ huy Quân sự 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 chuyển tới các đại biểu./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thành phần tại GM 148/GM-UBND;   

- C, PVP UBND tỉnh, 

  các phòng CV, TH-CB; 

- Lưu: VT, TH (ĐTK). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 
 

 

Nguyễn Văn Hà  
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