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Số:  53 /TB-VP  Lạng Sơn, ngày  03  tháng 5 năm 2018 

 
THÔNG BÁO 

Theo dõi, đôn đốc chuẩn bị các nội dung  
trình kỳ họp giữa năm 2018 của HĐND tỉnh 

 
 

Để chuẩn bị chu đáo, đúng thời hạn các nội dung trình kỳ họp giữa năm 
2018 của HĐND tỉnh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh chỉ đạo như sau: 

 1. Yêu cầu các phòng, ban chuyên môn thuộc Văn phòng căn cứ Chương 
trình công tác của Văn phòng UBND tỉnh năm 2018 (số 01/CTr-VP ngày 
02/01/2018) và những nội dung phát sinh, chủ động rà soát, đôn đốc các sở, ban, 
ngành tập trung chuẩn bị các nội dung trình kỳ họp giữa năm 2018 của HĐND 
tỉnh đảm bảo chất lượng, đầy đủ hồ sơ, đúng thời hạn theo yêu cầu của UBND 
tỉnh, hạn chế tối đa các nội dung xin rút, xin lùi, không đủ điều kiện trình kỳ họp 
HĐND tỉnh. 

2. Trưởng các phòng, ban chuyên môn tập trung chỉ đạo công chức trong 
phòng, ban thực hiện các nội dung trên, báo cáo lãnh đạo Văn phòng phụ trách 
kết quả thực hiện cũng như những khó khăn, vướng mắc để có biện pháp giải 
quyết kịp thời.  

(phân công cụ thể chuyên viên theo dõi, đôn đốc nội dung trình kỳ họp 
giữa năm 2018 của HĐND tỉnh kèm theo) 

Yêu cầu các phòng, ban chuyên môn tập trung thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- C, PVP UBND tỉnh, 
  các phòng CV, Ban TCD, TH-CB; 
- Lưu: VT, TH (ĐTK). 

CHÁNH VĂN PHÒNG 
 
 
 

 
 
 

Phùng Quang Hội 
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