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THÔNG BÁO 

Phân công thực hiện kết luận giao ban Thường trực Tỉnh ủy 
 

Thực hiện Kết luận số 794-KL/TU ngày 07/6/2018 của Tỉnh ủy về kết 
luận giao ban Thường trực Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng UBND tỉnh phân công 
nhiệm vụ thực hiện các nội dung tại kết luận như sau: 

1. Đồng chí Phương Văn Du, Phòng Nội chính  

Tham mưu thực hiện ký kết Biên bản ghi nhớ thiết lập cơ chế gặp gỡ, trao 
đổi định kỳ giữa UBND tỉnh Lạng Sơn và Chính phủ nhân dân thành phố Sùng 
Tả, Quảng Tây. 

2. Đồng chí Nguyễn Văn Hà - Phòng Tổng hợp 

Chuẩn bị tài liệu liên quan phục vụ Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy kỳ 
thứ 32, tháng 6/2018 nội dung dự thảo Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Nghị 
quyết số 62-NQ/TU ngày 29/5/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục xây 
dựng và phát triển thành phố Lạng Sơn đến năm 2020. 

3. Đồng chí Lộc Tiến Huy, Phòng Kinh tế tổng hợp 

Dự thảo văn bản chỉ đạo rà soát, thống kê nguồn kinh phí hàng năm đầu tư 
hỗ trợ cho trẻ em ở vùng cao, biên giới, vùng đặc biệt khó khăn, qua đó đánh giá 
về mức độ đầu tư hàng năm để nghiên cứu, đề xuất có mức hỗ trợ cụ thể cho đối 
tượng này từ nguồn ngân sách tỉnh. 

4. Đồng chí Dương Công Hiệp, Ban Tiếp công dân 

Tham mưu việc tăng cường chỉ đạo các huyện, thành phố chủ động giải 
quyết khiếu nại, kiến nghị của người dân ngay từ cơ sở; tiếp tục chỉ đạo xử lý 
các tranh chấp liên quan đến đất lâm nghiệp tại một số địa bàn như: Lộc Bình, 
Đình Lập.  

5. Đồng chí Lý Hồng Hải, Phòng Khoa giáo - Văn xã 

Phối hợp với Phòng Kinh tế chuyên ngành tham mưu việc chỉ đạo xử lý 
kịp thời một số thông tin báo chí phản ánh về quản lý trật tự lòng đường, vỉa hè, 
bảo vệ môi trường, quản lý đất đai… 

6. Đồng chí Vi Anh Tuấn, Phòng Kinh tế chuyên ngành 

Tham mưu về việc UBND tỉnh chủ động có cơ chế quản lý, vận hành bảo 
đảm dự án Đường cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn được triển khai đáp ứng tiến 
độ, hiệu quả. 
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7. Đồng chí Tống Quang Vinh, Phòng Kinh tế chuyên ngành 

Tham mưu việc UBND tỉnh tăng cường chỉ đạo việc thực hiện các dự án, 
công trình trọng điểm của tỉnh năm 2018.  

8. Đồng chí Trịnh Tiến Duy, Phòng Nội chính 

- Tham mưu về thực hiện nghiêm túc việc giữ gìn kỷ luật, kỷ cương hành 
chính tại các cơ quan, đơn vị, cán bộ thi hành công vụ.  

- Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ tổ chức thực hiện mô hình Trung tâm phục vụ 
hành chính công cấp tỉnh. 

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. 

CHÁNH VĂN PHÒNG 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

Phùng Quang Hội 
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