
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LẠNG SƠN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM     

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                                                                                                                                                                                                                                                              

Số:           /GM-UBND Lạng Sơn, ngày       tháng 6 năm 2021 
 
 

 

GIẤY MỜI 

Họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 6 năm 2021 (kỳ 3)  

 (ngày 23 tháng 6 năm 2021) 

               
               Kính gửi:   

- Lãnh đạo Hội đồng nhân dân tỉnh; 

- Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; 

- Lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; 

- Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh. 
                               

Thực hiện Chương trình công tác, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức phiên họp 

tháng 6 năm 2021 (kỳ 3) như sau:  

 I. Sở Giáo dục và Đào tạo trình  

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

định mức thu, các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục ngoài 

học phí của các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh. 

Mời lãnh đạo: các Ban của HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH và 

HĐND tỉnh; Thủ trưởng các sở, ngành: Lao động - Thương binh và Xã hội, Tư 

pháp; Chủ tịch UBND huyện Cao Lộc và thành phố Lạng Sơn. 

II. Sở Tài nguyên và Môi trường trình 

2. Kế hoạch sử dụng đất tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021 - 2025. 

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

sung danh mục công trình, dự án phải thu hồi đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh. 

4. Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND về bổ sung 

danh mục dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng 

vào mục đích khác năm 2021 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

Mời lãnh đạo: các Ban của HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH và 

HĐND tỉnh; Thủ trưởng các sở, ngành: Lao động -Thương binh và Xã hội, Tư 

pháp, Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn, Ban Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Cao Lộc, Lộc Bình, Hữu Lũng và thành 

phố Lạng Sơn. 

III. Công an tỉnh trình 

5. Dự thảo Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình và công tác bảo đảm an 

ninh trật tự 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. 
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Mời lãnh đạo: Ban Nội chính Tỉnh ủy, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa 

án nhân dân tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND 

tỉnh; Thủ trưởng các sở, ngành: Lao động - Thương binh và Xã hội, Tư pháp, 

Chủ tịch UBND huyện Cao Lộc và thành phố Lạng Sơn. 

IV. UBND huyện Chi Lăng trình 

6. Dự thảo Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát huy giá trị di 

tích Quốc gia đặc biệt, di tích lịch sử Chi Lăng gắn với phát triển du lịch trên địa 

bàn tỉnh Lạng Sơn (Trình Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tháng 7; Đảng đoàn HĐND 

tỉnh thẩm định). 

Mời lãnh đạo: các Ban của HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH và 

HĐND tỉnh; Thủ trưởng các sở, ngành: Lao động - Thương binh và Xã hội, Tư 

pháp; Chủ tịch UBND huyện Cao Lộc và thành phố Lạng Sơn. Đại diện lãnh 

đạo Hội Di sản Văn hóa tỉnh, Hiệp hội Du lịch tỉnh. 

V. Sở Y tế trình 

7. Dự thảo Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TU, ngày 

09/6/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác bảo đảm an toàn 

thực phẩm và phòng, chống ngộ độc thực phẩm (Trình Ban Thường vụ Tỉnh uỷ 

tháng 7). 

Mời lãnh đạo: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy; các Ban 

của HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; Thủ trưởng các sở, 

ngành: Lao động - Thương binh và Xã hội, Tư pháp, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên 

phòng tỉnh, Cục Quản lý thị trường, Hội Nông dân tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ 

tỉnh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Cao 

Lộc và thành phố Lạng Sơn. 

VI. Sở Thông tin và Truyền thông trình 

8. Dự thảo Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tổng 

thể và toàn diện tỉnh Lạng Sơn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 (Trình 

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tháng 8; Đảng đoàn HĐND tỉnh thẩm định). 

Mời lãnh đạo: các Ban của HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH và 

HĐND tỉnh; Thủ trưởng các sở, ngành: Lao động - Thương binh và Xã hội, Tư 

pháp; Chủ tịch UBND huyện Cao Lộc và thành phố Lạng Sơn. 

VII. Sở Nội vụ trình 

9. Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án đổi mới 

và nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

giai đoạn 2021 - 2025. 

Mời lãnh đạo: Ban Tổ chức Tỉnh ủy; các Ban của HĐND tỉnh, Văn phòng 

Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; Thủ trưởng các sở, ngành: Lao động - Thương binh 

và Xã hội, Tư pháp; Chủ tịch UBND huyện Cao Lộc và thành phố Lạng Sơn.  

Thời gian: ngày 23/6/2021 (thứ Tư), sáng từ 7 giờ 30, chiều từ 14 giờ 00.  

 Địa điểm: tại phòng họp tầng 4, trụ sở UBND tỉnh.  
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Các cơ quan chủ trì trình tại phiên họp tập trung vào các vấn đề trọng 

tâm cần xin ý kiến UBND tỉnh; gửi Văn phòng UBND tỉnh 10 bộ hồ sơ bằng 

bản giấy và bản mềm (file điện tử) chậm nhất trong ngày 18/6/2021. 

Các cơ quan được mời họp chủ động cập nhật, nghiên cứu trước tài liệu 

được gửi qua VNPT-iOffice và trên Trang thông tin của Văn phòng UBND tỉnh. 

* Lưu ý: đại biểu tham dự họp thực hiện nghiêm các quy định về phòng, 

chống dịch Covid-19. 

Kính mời Lãnh đạo Hội đồng nhân dân tỉnh, Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận 

Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Lañh đaọ Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, thành viên Ủy 

ban nhân dân tỉnh và các cơ quan dự họp./.  
 

Nơi nhận:  
- Như trên;   

- Như thành phần mời họp và cơ quan trình; 

- 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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