
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 9 năm 2022 
 

GIẤY MỜI 

Họp chuyên đề xem xét dự thảo Kế hoạch của BTV Tỉnh ủy thực hiện Nghị 

quyết số 39-NQ/TW, ngày 15/01/2019 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu 

quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế 

và Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ rủi ro trong công 

tác tiêm phòng gia súc trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2022 - 2030 

 

Thực hiện Chương trình công tác tháng 9/2022, đồng chí Lương Trọng 

Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức họp chuyên đề với các nội dung như sau: 

1. Nội dung 1: xem xét dự thảo Tờ trình của Ban cán sự đảng Ủy ban 

nhân dân tỉnh, Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 

39-NQ/TW, ngày 15/01/2019 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả quản lý, 

khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế. 

1.1. Thành phần 

- Đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Chủ trì; 

- Đại diện Lãnh đạo Ban Kinh tế - Ngân sách, Ban Dân tộc của Hội đồng 

nhân dân tỉnh; 

- Đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tư 

pháp, Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo, Giao thông vận tải, Xây dựng, Thông tin và 

Truyền thông, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Quản lý Khu 

KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn, Văn phòng UBND tỉnh. 

- Đại diện Lãnh đạo UBND các huyện, thành phố. 

1.2. Thời gian, địa điểm: từ 8 giờ 00 phút, ngày 28/9/2022 (thứ Tư) tại 

Phòng họp trực tuyến II, tầng 3, Trụ sở HĐND và UBND tỉnh và phòng họp trực 

tuyến các huyện. 

2. Nội dung 2: xem xét dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị 

quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chính sách hỗ trợ rủi ro trong công 

tác tiêm phòng gia súc trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2022 - 2030. 

2.1. Thành phần 

- Đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Chủ trì; 

- Đại diện Lãnh đạo Ban Kinh tế - Ngân sách, Ban Dân tộc của Hội đồng 

nhân dân tỉnh; 
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- Đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tư 

pháp, Nội vụ, Y tế, Lao động - Thương binh và Xã hội, Hội Nông dân tỉnh, Văn 

phòng UBND tỉnh; 

- Đại diện Lãnh đạo UBND các huyện, thành phố. 

2.2. Thời gian, địa điểm: từ 9 giờ 30 phút, ngày 28/9/2022 (thứ Tư) tại 

Phòng họp trực tuyến II, tầng 3, Trụ sở HĐND và UBND tỉnh và phòng họp trực 

tuyến các huyện (sau khi kết thúc nội dung 1). 

3. Hình thức họp (trực tiếp kết hợp với trực tuyến): 

- Lãnh đạo UBND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, các sở, ban, ngành và 

UBND huyện Cao Lộc, UBND thành phố Lạng Sơn dự họp trực tiếp tại phòng 

họp Trụ sở HĐND và UBND tỉnh; 

- Lãnh đạo UBND các huyện (trừ Cao Lộc) dự họp theo hình thức trực 

tuyến tại phòng họp của huyện, hoặc đăng ký họp trực tiếp tại Trụ sở HĐND và 

UBND tỉnh nếu phòng họp của huyện đã bố trí chương trình khác. 

4. Phân công chuẩn bị 

a) Sở Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị hồ sơ, tài liệu, báo cáo các nội dung 1 

tại cuộc họp. 

b) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chuẩn bị hồ sơ, tài liệu, báo 

cáo các nội dung 2 tại cuộc họp. 

c) Các thành phần dự họp chủ động nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị ý kiến 

phát biểu tại cuộc họp (có tài liệu gửi kèm theo trên Hệ thống VNPT-iOffice). 

d) Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị phòng họp, kết nối đường truyền trực 

tuyến tới các huyện; thực hiện công tác lễ tân, cập nhật tài liệu trên hệ thống 

máy tính phục vụ cuộc họp. 

Trân trọng kính mời các thành phần tham dự họp./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như thành phần dự họp; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- C, PVP UBND tỉnh, 

  các phòng CM, HC-QT, Trung tâm TH-CB; 

- Lưu: VT, KT(PVĐ). 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Vũ Quang Khánh 
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