
 UBND TỈNH LẠNG SƠN 
VĂN PHÒNG 

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

 

Số: 99 /TB-VP  Lạng Sơn, ngày 10 tháng 9 năm 2019 
 

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

 UBND tỉnh thường kỳ tháng 9 năm 2019 (dự kiến ngày 24/9/2019)  
 

 

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 9 năm 2019 như sau:  

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

 1. Dự thảo Quyết định Sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý thống nhất các 
hoạt động đối ngoại tỉnh Lạng Sơn ban hành kèm theo Quyết định số 643-
QĐ/TU ngày 17/4/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Trình Ban Thường vụ 
Tỉnh uỷ kỳ 49, tháng 11; 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.  

- Sở Ngoại vụ chuẩn bị hồ sơ và giải trình. 

2. Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Ban hành quy định về đánh giá, 
xếp loại kết quả thực hiện nhiệm vụ hằng năm đối với các cơ quan, đơn vị trên 
địa bàn tỉnh Lạng Sơn (thay thế Quyết định số 2460/QĐ-UBND ngày 
30/11/2018) 

- Phòng chủ trì: Nội chính.   

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

- Sở Nội vụ chuẩn bị hồ sơ và giải trình. 

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

3. Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh phê duyệt Đề án phát triển lâm 
nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020 - 2025.  

- Phòng chủ trì: Kinh tế chuyên ngành.   

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

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chuẩn bị hồ sơ và giải trình. 
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4. Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh về 
quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách địa 
phương năm 2018. 

- Phòng chủ trì: Kinh tế tổng hợp. 

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

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

5. Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh về đồ 
án Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Mẫu Sơn đến năm 2040, tỷ 
lệ 1/10.000. 

- Phòng chủ trì: Kinh tế chuyên ngành.  

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

- Sở Xây dựng chuẩn bị hồ sơ và giải trình. 

IV. Tổ chức thực hiện 

1. Đề nghị các cơ quan được phân công chuẩn bị nội dung khẩn trương 
hoàn thiện hồ sơ đúng quy định, gửi Văn phòng UBND tỉnh để tổ chức thẩm tra 
từ nay đến ngày 16/9/2019. 

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; 
- Các sở: TC, NN&PTNT, XD, NV, NgV, TP; 
- C, PVP UBND tỉnh, 
  các phòng CV, Ban TCD, TH-CB; 
- Lưu: VT, TH (NNK). 

CHÁNH VĂN PHÒNG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Phùng Quang Hội 
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