
UBND TỈNH LẠNG SƠN 
VĂN PHÒNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 98/TB-VP Lạng Sơn, ngày 31 tháng 7  năm 2018 
 
 

THÔNG BÁO 
Phân công thực hiện kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

 

Thực hiện Kết luận số 806-KL/TU ngày 20/7/2018 của Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy về kết luận tại kỳ họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, kỳ thứ 33 ngày 
20/7/2018, Chánh Văn phòng UBND tỉnh phân công nhiệm vụ thực hiện các nội 
dung tại kết luận như sau: 

1. Đồng chí Trịnh Tiến Duy, Phòng Nội chính 

Đôn đốc Sở Nội vụ cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan cho Đảng đoàn 
HĐND tỉnh để phục vụ thẩm định Đề án nhập đơn vị hành chính cấp xã thuộc 
huyện Lộc Bình và huyện Bắc Sơn.  

2. Đồng chí Vi Anh Tuấn, Phòng Kinh tế Chuyên ngành  

Rà soát nội dung dự thảo Chương trình hành động của Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy triển khai thực hiện Nghị quyết số 23/NQ/TW ngày 22/3/2018 của Bộ 
Chính trị về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia 
đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Hoàn thiện dự thảo Chương trình hành 
động trình Thường trực Tỉnh ủy xem xét ban hành. 

Tham mưu việc UBND tỉnh chỉ đạo Sở Khoa học và Công nghệ nghiên 
cứu, đề xuất tổ chức Hội nghị thông tin chuyên đề về cuộc Cách mạng Công 
nghiệp lần thứ tư. 

3. Đồng chí Phan Vũ Tùng, Phòng Khoa giáo – Văn xã. 

Tham mưu việc UBND tỉnh chỉ đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã 
hội nghiên cứu, tiếp thu ý kiến tham gia góp ý để hoàn thiện dự thảo Chương 
trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị Quyết số 28-
NQ/TW ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải 
cách chính sách bảo hiểm xã hội. 

4. Đồng chí Bùi Minh Bắc, Phòng Nội chính 

Tham mưu việc UBND tỉnh chỉ đạo Sở Nội vụ nghiên cứu, tiếp thu các ý 
kiến kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy để hoàn thiện Chương trình hành 
động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 27- NQ/TW, ngày 
21/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính 
sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và 
người lao động trong doanh nghiệp. 
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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. 
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Phùng Quang Hội 

 


		2018-07-31T16:25:48+0700
	Văn phòng Ủy ban Nhân dân




