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THÔNG BÁO 

Về việc tổ chức thẩm tra các nội dung trình phiên họp 
 UBND tỉnh thường kỳ tháng 3 năm 2018 (kỳ 1)  

 
 

Thực hiện Chương trình công tác của UBND tỉnh tháng 3 năm 2018 (số 
11/CTr-UBND ngày 28/02/2018), Văn phòng UBND tỉnh thông báo tổ chức 
thẩm tra các nội dung trình phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 3/2018 kỳ 1 
(dự kiến họp ngày 21/3/2018) như sau:  

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

1. Dự thảo Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường công tác 
quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh (Trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy kỳ thứ 31, tháng 
5).  

 - Phòng chủ trì: Kinh tế chuyên ngành.  

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

- Sở Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị hồ sơ và giải trình. 

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

2. Dự thảo Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình thực hiện Kế hoạch phát 
triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh quý I, nhiệm vụ trọng tâm quý II 
năm 2018. (Trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy kỳ 29, tháng 3; trình Ban Chấp hành). 

 - Phòng chủ trì: Tổng hợp.  

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

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

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

3. Dự thảo Báo cáo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổng kết 10 năm thực 
hiện Chỉ thị số 22-CT/TU ngày 22/01/2008 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng 
cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục quốc phòng an ninh trong 
tình hình mới và Kết luận số 07-KL/TU ngày 08/3/2011 về tiếp tục thực hiện 
Chỉ thị số 22-CT/TU (Trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy kỳ 30, tháng 4). 
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 - Phòng chủ trì: Nội chính.  

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

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

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

4. Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành quy định về việc công 
nhận sáng kiến cấp tỉnh. 

 - Phòng chủ trì: Khoa giáo - Văn xã.  

- Phòng phối hợp: Kinh tế chuyên ngành, Kinh tế tổng hợp, Kiểm soát thủ 
tục hành chính, Tổng hợp. 

- Sở Khoa học và Công nghệ 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 
hoàn thiện hồ sơ đúng quy định, gửi Văn phòng UBND tỉnh để tổ chức thẩm tra 
từ nay đến trước ngày 15/3/2018. 

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: KH&ĐT, TN&MT, KH&CN,  
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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