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THÔNG BÁO 
Phân công thực hiện kết luận giao ban Thường vụ Tỉnh ủy 

 

Thực hiện Thông báo số 788-KL/TU ngày 21/5/2018 của Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy về kết luận cuộc họp giao ban Thường trực Tỉnh ủy ngày 21/5/2018, 
Chánh Văn phòng UBND tỉnh phân công nhiệm vụ thực hiện các nội dung tại 
kết luận như sau: 

1. Đồng chí Nguyễn Văn Hà, Phòng Tổng hợp  

Dự thảo văn bản của Ban cán sự đảng UBND tỉnh xin ý kiến các đồng chí 
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy về dự thảo Chương trình hành động của Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy triển khai thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TW ngày 
10/10/2017 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội các xã biên giới đất 
liền kết hợp với tăng cường và củng cố quốc phòng, an ninh, đối ngoại. 

2. Đồng chí Tổng Quang Vinh - Phòng Kinh tế chuyên ngành 

Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị hồ sơ, tài liệu phục vụ 
Đảng đoàn HĐND tỉnh họp thẩm định dự án xây dựng công trình Khu Văn hóa -
Thể thao trung tâm thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc theo hình thức đối tác công 
tư, loại hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT).  

Chủ động tiếp thu các ý kiến thẩm định của Đảng đoàn HĐND tỉnh để 
hoàn thiện Tờ trình của Ban cán sự đảng UBND tỉnh xin ý kiến Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy về chủ trương thực hiện dự án.  

3. Đồng chí Nguyễn Văn Hạnh, Phòng Kinh tế chuyên ngành 

Rà soát, trình UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt chủ trương đầu 
tư dự án khai thác cát, sỏi làm vật liệu xây dựng thông thường tại mỏ cát, sỏi 
Tân Lang, xã Tân Lang, huyện Văn Lãng. 

4. Đồng chí Ngô Tiến Bình, Phòng Khoa giáo Văn xã 

Rà soát, trình UBND tỉnh ban hành Chương trình tổ chức Lễ kỷ niệm 70 
năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi Thi đua ái quốc (11/6/1948 - 
11/6/2018). 

5. Đồng chí Phan Vũ Hoàng Tùng, Phòng Khoa giáo Văn xã 

Rà soát, trình UBND tỉnh  ban hành Thư kêu gọi ủng hộ Quỹ Bảo trợ trẻ 
em tỉnh Lạng Sơn năm 2018. 

Dự thảo văn bản của UBND tỉnh giao Sở Lao động - Thương binh và Xã 
hội chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan tổ chức phát động ủng hộ Quỹ Bảo 



 2

trợ trẻ em tỉnh Lạng Sơn năm 2018 lồng ghép với Lễ phát động hưởng ứng 
Tháng hành động vì trẻ em. 

6. Đồng chí Bùi Minh Bắc, Phòng Nội chính 

Phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tham mưu cho UBND tỉnh hoàn 
thiện dự thảo Kế hoạch của Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm (2008 - 
2018) thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 22/9/2008 của Bộ Chính trị. Kế 
hoạch tổng kết 24 năm thực hiện Pháp lệnh Bảo vệ công trình quốc phòng và 
khu quân sự (1994 - 2018) theo hướng dẫn của Quân khu 1 trình Thường trực 
Tỉnh ủy trước ngày 05/6/2018.  

Yêu cầu Lãnh đạo phòng và các chuyên viên chủ động thực hiện nhiệm 
vụ đã được phân công, hoàn thành xử lý, giải quyết các công việc nêu trên. Các 
Phó Văn phòng UBND tỉnh chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- C, PVP UBND tỉnh, 
  các phòng CM; 
- Lưu: VT, TH (NNT). 

CHÁNH VĂN PHÒNG 
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