
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 5 năm 2022 

 

GIẤY MỜI 

Họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 5 năm 2022, kỳ 1  

(ngày 18 tháng 5 năm 2022) 

               
               Kính gửi:   

- Lãnh đạo Hội đồng nhân dân tỉnh; 

- Lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; 

- Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; 

- Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh. 

                               

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

tháng 5 năm 2022, kỳ 1 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 nội dung chi, mức chi tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở 

giáo dục để thực hiện chương trình mới, thay sách giáo khoa mới giáo dục phổ 

thông trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

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

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

2. Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh ban 

hành Đề án đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học cho trường 

mầm non, phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2022-2025.  

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

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

II. Sở Tài nguyên và Môi trường trình  

3. Dự thảo Quyết định ban hành Quy định về mức độ khôi phục lại tình 

trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai 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: Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - 

Lạng Sơn, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện: 

Chi Lăng, Hữu Lũng, Văn Lãng, Cao Lộc và thành phố Lạng Sơn. 

4. Dự thảo Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện 

Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 10/02/2022 của Bộ Chính trị về định hướng 

chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm 

nhìn đến năm 2045.  

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

HĐND tỉnh; Trưởng ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn, Chủ tịch 
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UBND các huyện: Chi Lăng, Hữu Lũng, Văn Lãng, Cao Lộc và thành phố Lạng 

Sơn. 

III. Sở Tư pháp trình  

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

định nội dung và mức chi phục vụ hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp 

nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

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

HĐND tỉnh; Trưởng ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn, Chủ tịch 

UBND huyện Cao Lộc và thành phố Lạng Sơn; lãnh đạo Hiệp hội doanh nghiệp 

tỉnh.  

6. Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh bãi bỏ 

các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành. 

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

HĐND tỉnh; Trưởng ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn, Chủ tịch 

UBND huyện Cao Lộc và thành phố Lạng Sơn.  

Thời gian: 01 ngày, ngày 18/5/2022 (thứ Tư) (sáng bắt đầu từ 07 giờ 30, 

chiều từ 14 giờ 00).  

 Địa điểm: phòng họp tầng 4, trụ sở UBND tỉnh.  

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 11 bộ hồ sơ bằng 

bản giấy và bản mềm (file điện tử) chậm nhất trong ngày 12/4/2022 để tổ chức 

thẩm tra, gửi tài liệu đến các thành phần dự họp nghiên cứu, tham gia ý kiến 

trước khi họp.  

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. 

- Đối với nội dung 3, 4: UBND các huyện: Chi Lăng, Hữu Lũng, Văn Lãng 

dự họp tại điểm cầu trực tuyến của huyện.  

Viễn thông Lạng Sơn chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh bảo đảm 

các điều kiện kỹ thuật để kết nối cuộc họp trực tuyến với các huyện.  

Kính mời Lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Lãnh đạo Hội đồng nhân 

dân tỉnh, Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 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; 

- Viễn thông Lạng Sơn;  

- 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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