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THÔNG BÁO 

Về việc tổ chức thẩm tra các nội dung trình phiên họp 
 UBND tỉnh thường kỳ tháng 4 năm 2018 

 
 

Thực hiện Chương trình công tác của UBND tỉnh tháng 4 năm 2018 (số 
13/CTr-UBND ngày 27/3/2018), Văn phòng UBND tỉnh thông báo tổ chức thẩm 
tra các nội dung trình phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 4/2018 (dự kiến 
họp ngày 19/4/2018) như sau:  

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

1. Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh về 
nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển và kinh phí sự 
nghiệp nguồn ngân sách nhà nước thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm 
nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh.  

 - Phòng chủ trì: Kinh tế chuyên ngành.  

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

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

2. Dự thảo Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển 
khai thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TW ngày 10/10/2017 của Bộ Chính trị về 
phát triển kinh tế - xã hội các xã biên giới đất liền kết hợp với tăng cường và 
củng cố quốc phòng, an ninh, đối ngoại.  

 - Phòng chủ trì: Tổng hợp.  

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

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

3. Dự thảo Báo cáo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy sơ kết 05 năm thực hiện 
Nghị quyết số 62-NQ/TU ngày 29/5/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về xây 
dựng và phát triển thành phố Lạng Sơn đến năm 2020 (Trình Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy kỳ thứ 32, tháng 6). 

 - Phòng chủ trì: Kinh tế chuyên ngành.  

 - Phòng phối hợp: Kinh tế tổng hợp, Nội chính, Khoa giáo - Văn xã, Tổng 
hợp. 
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- Sở Xây dựng chuẩn bị hồ sơ và giải trình. 

II. 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 13/4/2018. 

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: KHĐT, XD, TP;  
- 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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