
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /VP-THNC Lạng Sơn, ngày      tháng 9 năm 2022 

V/v gửi tài liệu họp UBND tỉnh 

thường kỳ tháng 9/2022 (kỳ 2)  

 

      

    Kính gửi:  

- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; 

- Lãnh đạo HĐND tỉnh; 

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  

- Các đồng chí Ủy viên UBND tỉnh; 

- Đại biểu dự họp tại Giấy mời số 399/GM-UBND. 
 

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

gửi hồ sơ, tài liệu trình phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 9/2022 (kỳ 2) 

theo Giấy mời số 399/GM-UBND ngày 22/9/2022 của UBND tỉnh, như sau: 

I. Nội dung họp chiều ngày 29/9/2022 (thứ Năm)  

1. Dự thảo Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực 

hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW  ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương 

Đảng khoá XIII về “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao 

hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành 

nước phát triển có thu nhập cao” (Sở Tài nguyên và Môi trường trình).  

2. Dự thảo Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực 

hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW, ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị về quy 

hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, 

tầm nhìn đến năm 2045 (Sở Xây dựng trình).  

  3. Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành đơn giá xây dựng mới 

nhà, công trình và vật kiến trúc áp dụng trong công tác bồi thường, hỗ trợ khi 

Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Sở Xây dựng trình).  

4. Dự thảo Báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TU ngày 

12/10/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng 

đối với công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh (Sở Tư pháp trình). 

II. Nội dung họp sáng ngày 30/9/2022 (thứ Sáu) 

1. Dự thảo Quyết định phê duyệt “Đề án phát triển đội ngũ nhà giáo và 

cán bộ quản lý giáo dục giai đoạn 2023-2025” (Sở Giáo dục và Đào tạo trình). 

2. Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy định tiêu chí đánh 

giá, xếp loại chính quyền địa phương ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh (Sở 

Nội vụ trình). 
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3. Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về việc bổ sung Quyết định số 

32/2020/QĐ-UBND ngày 05/8/2020 của UBND tỉnh về việc ban hành tiêu 

chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng trang bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị 

thuộc phạm vi quản lý của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Lạng Sơn (Sở Tài chính 

trình). 

4. Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy định về quản lý, vận 

hành, khai thác và bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng giao thông thuộc hệ thống 

đường địa phương, tỉnh Lạng Sơn (thay thế Quyết định số 33/2015/QĐ-UBND 

ngày 18/11/2015 của UBND tỉnh; Sở Giao thông vận tải trình). 

5. Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quy chế làm việc 

của UBND tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2021 - 2026 (Văn phòng UBND tỉnh trình). 

 Hồ sơ, tài liệu bản giấy gửi Lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Lãnh 

đạo HĐND tỉnh, Lãnh đạo Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch, các Phó Chủ 

tịch UBND tỉnh.  

 Đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chủ động cập nhật tài liệu trên hệ 

thống VNPT-iOffice, Trang thông tin điện tử Văn phòng UBND tỉnh; tham gia ý 

kiến đối với các nội dung được mời dự họp, gửi Văn phòng UBND tỉnh và cơ 

quan trình chậm nhất trong sáng ngày 28/9/2022 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 399/GM-UBND ;    

- C, PCVP UBND tỉnh, 

  các phòng CV, TH-CB; 

- Lưu: VT, THNC (ĐDĐ). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Vũ Quang Khánh  
 

 


		2022-09-26T11:57:00+0700


		2022-09-26T14:24:07+0700


		2022-09-26T14:24:07+0700


		2022-09-26T14:24:07+0700




