
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 bổ sung tài liệu họp UBND 

tỉnh tháng 11/2021 (kỳ 2) (ngày 

18/11/2021, lần 4)   
 

Lạng Sơn, ngày        tháng 11 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; 

- Đại biểu dự họp tại Giấy mời số 494/GM-UBND. 
 

Thực hiện Chương trình công tác của UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh 

gửi bổ sung hồ sơ, tài liệu trình phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 11/2021 

kỳ 2 theo Giấy mời số 494/GM-UBND ngày 08/11/2021, cụ thể như sau: 

I. Tài liệu ngày 18/11/2021  

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

thông qua danh mục các dự án phải thu hồi đất năm 2022; danh mục dự án có sử 

dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào các mục đích khác 

năm 2022 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Sở Tài nguyên và Môi trường trình).  

II. 02 nội dung còn lại: Văn phòng UBND tỉnh sẽ gửi bổ sung sau.  

 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, gửi 

văn bản tham gia ý kiến đối với các nội dung được mời dự họp về Văn phòng 

UBND tỉnh trong sáng ngày 17/11/2021 để tổng hợp, báo cáo tại Phiên họp.  

Văn phòng UBND tỉnh 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 tài liệu họp đến các đại biểu./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thành phần tại GM 494/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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