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Số: 63 /TB-VP  Lạng Sơn, ngày 18 tháng 6 năm 2019 
 

THÔNG BÁO 
Về việc tổ chức thẩm tra các nội dung trình phiên họp 

 UBND tỉnh thường kỳ tháng 6 năm 2019 (dự kiến ngày 26/6/2019)  
 

 

Thực hiện Chương trình công tác của UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh 
thông báo tổ chức thẩm tra các nội dung trình phiên họp UBND tỉnh thường kỳ 
tháng 6/2019 như sau:  

I. Nội dung do Chánh Văn phòng UBND tỉnh Phùng Quang Hội chỉ 
đạo 

1. Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành định mức hỗ trợ đối với 
từng loại hạng mục, công trình phù hợp với các mức hỗ trợ quy định tại Nghị 
định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ về cơ chế chính sách 
khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.  

 - Phòng chủ trì: Kinh tế chuyên ngành.  

- Phòng phối hợp: Kinh tế tổng hợp, Khoa giáo-Văn xã, Nội chính, Tổng 
hợp.  

- Sở Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị hồ sơ và giải trình. 

2. Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Bộ tiêu chí về xây dựng 
khu dân cư kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

- Phòng chủ trì: Kinh tế chuyên ngành.   

- Phòng phối hợp: Kinh tế tổng hợp, Khoa giáo - Văn xã, Nội chính, Tổng 
hợp.  

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chuẩn bị hồ sơ và giải trình. 

3. Báo cáo về việc thực hiện chương trình công tác của UBND tỉnh và 
tình hình đi công tác của các thành viên UBND tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2019.  

- Phòng chủ trì: Tổng hợp.  

- Phòng phối hợp: Kinh tế chuyên ngành, Kinh tế tổng hợp, Khoa giáo - 
Văn xã, Nội chính, Ban Tiếp công dân.  

- Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị hồ sơ và giải trình. 

II. Nội dung do Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Dương Văn Chiều 
chỉ đạo 

4. Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành tiêu chuẩn, định mức sử 
dụng diện tích chuyên dùng tại các cơ quan, tổ chức và đơn vị sự nghiệp công 
lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Lạng Sơn 
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- Phòng chủ trì: Kinh tế chuyên ngành.  

- Phòng phối hợp: Kinh tế tổng hợp, Nội chính, Khoa giáo - Văn xã, Kiểm 
soát thủ tục hành chính, Tổng hợp. 

- Sở Tài chính chuẩn bị hồ sơ và giải trình. 

5. Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp cung 
cấp thông tin để kiểm tra, đối chiếu kết quả đăng nhập dữ liệu tài sản công vào 
Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công và sử dụng thông tin lưu giữ trong Cơ sở 
dữ liệu quốc gia về tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Lạng Sơn. 

- Phòng chủ trì: Kinh tế tổng hợp.   

- Phòng phối hợp: Kinh tế chuyên ngành, Khoa giáo - Văn xã, Nội chính, 
Tổng hợp.  

- Sở Tài chính chuẩn bị hồ sơ và giải trình. 

III. Nội dung do Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Hoàng Văn Quý 
chỉ đạo 

6. Dự thảo Đề án xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 
2020 - 2025 định hướng đến năm 2030 (Trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy kỳ thứ 46, 
tháng 8; Đảng đoàn HĐND tỉnh thẩm định). 

- Phòng chủ trì: Nội chính.  

- Phòng phối hợp: Kinh tế tổng hợp, Kinh tế chuyên ngành, Khoa giáo - 
Văn xã, Tổng hợp.  

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tỉnh chuẩn bị hồ sơ và giải trình. 

IV. Nội dung do Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Phạm Hùng 
Trường chỉ đạo 

7. Dự thảo Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TU, ngày 
25/8/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối 
với tổ chức và hoạt động của luật sư trên địa bàn tỉnh; dự thảo Chỉ thị của Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt 
động của luật sư trên địa bàn tỉnh (Trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy kỳ thứ 46, 
tháng 8; Đảng đoàn HĐND tỉnh thẩm định). 

8. Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành quy chế khai thác, sử 
dụng cơ sở dữ liệu công chứng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

Tổ chức thẩm tra nội dung 7, 8:  

- Phòng chủ trì: Nội chính.  

- Phòng phối hợp: Kinh tế chuyên ngành, Kinh tế tổng hợp, Khoa giáo - 
Văn xã, Tổng hợp.  

- Sở Tư pháp chuẩn bị hồ sơ và giải trình. 

V. Tổ chức thực hiện 

1. Đề nghị các cơ quan được phân công chuẩn bị nội dung khẩn trương 
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hoàn thiện hồ sơ đúng quy định, gửi Văn phòng UBND tỉnh để tổ chức thẩm tra 
từ nay đến ngày 21/6/2019. 

2. Các phòng chuyên môn thuộc Văn phòng UBND tỉnh theo nhiệm vụ 
được phân công, đôn đốc các cơ quan liên quan; rà soát, kiểm tra đánh giá hồ sơ, 
trình tự, thủ tục theo quy định; tổ chức thẩm tra, tổng hợp kết quả thẩm tra báo 
cáo lãnh đạo Văn phòng và báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo UBND tỉnh 
phụ trách. Các phòng gửi Phòng Tổng hợp kết quả thẩm tra và ý kiến của lãnh 
đạo UBND tỉnh để báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan liên quan, các phòng, 
ban chuyên môn biết, phối hợp thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Sở, ngành: KHĐT, TC, NN&PTNT, TP,  
BCH Quân sự 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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