
STT ĐV thực hiện Số ký hiệu Trích yếu Nội dung nhiệm vụ Ngày hết hạn Ghi chú

1 Ban Dân tộc
2651/VP-KGVX 

03/07/2020

V/v đề xuất dự án “Phát triển CSHT thủy lợi nhỏ
và hệ thống nước sinh hoạt lồng ghép với sinh kế
bền vững cho đồng bào dân tộc các tỉnh miền núi
phía bắc thích ứng với BĐKH”

V/v đề xuất dự án “Phát triển CSHT thủy lợi nhỏ và hệ thống
nước sinh hoạt lồng ghép với sinh kế bền vững cho đồng bào
dân tộc các tỉnh miền núi phía bắc thích ứng với BĐKH”

14/07/2020

2
Ban Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng tỉnh
2425/VP-KT 
19/06/2020

V/v phương án thiết kế hạng mục biển công trình
chào mừng Đại hội Đảng bộ lần thứ XVII tại dự
án Đường đến trung tâm các xã Xuân Dương - Ái
Quốc (huyện Lộc Bình) và xã Thái Bình (huyện
Đình Lập),  

Yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh thực hiện lấy ý
kiến các sở, ngành, cơ quan liên quan đối với phương án thiết kế
hạng mục biển công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh
....tổng hợp ý kiến, chỉnh sửa hoàn thiện kèm theo phối cảnh
hình ảnh 3D ...., trước khi báo cáo UBND tỉnh. Thời hạn hoàn
thành trước ngày 05/7/2020. 

05/07/2020

3 Bộ Chỉ huy biên phòng Tỉnh
386/TB-UBND 

24/07/2020

Kết luận của đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó
Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc kiểm tra, làm việc
với Trạm kiểm soát liên hợp Dốc Quýt

Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh có báo cáo, đề xuất cụ thể
việc tăng biên chế công tác tại Trạm Kiểm soát liên hợp Dốc
Quýt; báo cáo, đề xuất UBND tỉnh trong tháng 7/2020

31/07/2020

4 Bộ Chỉ huy biên phòng Tỉnh
2704/VP-THNC 

07/07/2020
V/v kiểm tra nội dung đơn phục vụ công tác quản
lý nhà nước

Yêu cầu Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh kiểm tra nội dung
đơn phản ánh để phục vụ công tác quản lý nhà nước, báo cáo
UBND tỉnh kết quả thực hiện trước ngày 25/7/2020.

25/07/2020

5 Bộ Chỉ huy biên phòng Tỉnh
1091/VP-NC 

25/03/2020

V/v xây dựng báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ
thị số 01/CT-TTg ngày 09/01/2015 của Thủ tướng
Chính phủ

Giao Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì, phối hợp với
các cơ quan liên quan xây dựng báo cáo của UBND tỉnh về việc
sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg của Thủ tướng
Chính phủ.

20/06/2020

6 Công an tỉnh
2877/VP-THNC 

18/07/2020

V/v tiếp thu ý kiến thẩm định của Đảng đoàn
HĐND tỉnh về dự thảo Chương trình hành động
của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Giao Công an tỉnh nghiên cứu, tiếp thu ý kiến thẩm định của
Đảng đoàn HĐND tỉnh tại Báo cáo nêu trên; hoàn thiện dự thảo
Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trình
UBND tỉnh trong tháng 7/2020.

31/07/2020

7 Công an tỉnh 
2798/VP-THNC 

14/07/2020
V/v chuẩn bị nội dung trả lời phỏng vấn và làm
việc với Trung tâm Truyền hình Nhân Dân

Giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan
chuẩn bị nội dung trả lời của lãnh đạo UBND tỉnh theo các
nhóm vấn đề mà Trung tâm Truyền hình Nhân Dân đề nghị
phỏng vấn liên quan đến chủ đề về “Phòng chống tội phạm trên
tuyến biên giới”; hoàn thành, gửi UBND tỉnh chậm nhất trong
ngày 15/7/2020.

15/07/2020

8 Công an tỉnh 
2579/VP-THNC 

29/06/2020
V/v thực hiện Nghị định số 49/2020/NĐ-CP của
Chính phủ

Giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan
xây dựng kế hoạch của UBND tỉnh về thực hiện Nghị định số
49/2020/NĐ-CP của Chính phủ; trình UBND tỉnh trong tháng
7/2020.

31/07/2020

9 Công an  
2580/VP-THNC 

29/06/2020

V/v cung cấp thông tin về nhu cầu kết nối, tích
hợp, chia sẻ, khai thác thông tin dân cư trong Cơ
sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Giao Công an tỉnh nghiên cứu, cung cấp thông tin vào phiếu
khảo sát (gửi kèm theo Công văn số 2093/BCA-C06), hoàn
thành, trình UBND tỉnh trước ngày 08/7/2020.

08/07/2020

10 Công an  
2578/VP-THNC 

29/06/2020
V/v tham gia ý kiến đối với dự thảo Thông tư thay
thế Thông tư số 47/2015/TT-BCA

Giao Công an tỉnh nghiên cứu, dự thảo văn bản tham gia ý kiến
của UBND tỉnh theo yêu cầu của Bộ Công an tại Công văn trên;
trình UBND tỉnh trước ngày 03/7/2020.

03/07/2020

Phụ lục 2: Tổng hợp nhiệm vụ đã hoàn thành nhưng chưa có báo cáo trên hệ thống tính đến hết ngày 31/7/2020

(Kèm theo Báo cáo số 73 /BC-VP ngày 07 /8/2020 của Văn phòng UBND tỉnh)



11 Cục Hải Quan 
2656/VP-KT 
03/07/2020

V/v tham gia ý kiến dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ
sung Thông tư 28/2015/TT-BTC và Thông tư
39/2018/TT-BTC

Giao Cục Hải quan chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan
nghiên cứu, dự thảo văn bản tham gia ý kiến của UBND tỉnh đối
với dự thảo Thông tư theo yêu cầu của Bộ Tài chính tại Công
văn trên; hoàn thành, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 10/7/2020

10/07/2020

12 Cục Hải Quan
2602/VP-KT 
30/06/2020

V/v tham gia ý kiến dự thảo Thông tư quy định chi
tiết thi hành Nghị định quy định xử phạt vi phạm
hành chính lĩnh vực Hải quan

Giao Cục Hải quan chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan
nghiên cứu, dự thảo văn bản tham gia ý kiến của UBND tỉnh đối
với dự thảo Thông tư theo yêu cầu của Bộ Tài chính tại Công
văn trên; hoàn thành, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 02/7/2020.

02/07/2020

13 Cục Hải Quan
2418/VP-KT 
18/06/2020

V/v tham gia ý kiến dự thảo Nghị định Biểu thuế
xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc
biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định EVFTA

Giao Cục Hải quan chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan
nghiên cứu, dự thảo văn bản tham gia ý kiến của UBND tỉnh
theo yêu cầu tại Công văn trên; dự thảo gửi UBND tỉnh trước
ngày 26/6/2020

26/06/2020

14 Cục Thuế  
2600/VP-KT 
30/06/2020

V/v dự thảo ý kiến tham gia vào dự thảo Nghị định
của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Nghị
quyết của Quốc hội về giảm thuế TNDN phải nộp
của năm 2020

dự thảo ý kiến tham gia vào dự thảo nghị định của Chính phủ 06/07/2020

15 Ngân hàng Nhà nước CN  
2665/VP-KT 
06/07/2020

V/v dự thảo báo cáo về tình hình thực hiện Nghị
quyết số 42/2017/QH14

Giao Ngân hàng nhà nước tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan
liên quan dự thảo báo cáo của UBND tỉnh gửi Uỷ ban Kinh tế
của Quốc hội theo đúng yêu cầu tại Công văn trên ; hoàn thành ,
báo cáo UBND tỉnh trước ngày 13/7/2020.

12/07/2020

16 Sở Giáo dục và Đào tạo 
2843/VP-KGVX 

16/07/2020
V/v dự thảo văn bản theo yêu cầu của Văn phòng
Chính phủ tại Công văn số 5733/VPCP-KGVX

Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các cơ quan
liên quan dự thảo văn bản của UBND tỉnh đối với các nội dung
và đề xuất có liên quan tại Báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo
theo yêu cầu của Văn phòng Chính phủ tại Công văn trên; trình
UBND tỉnh trong ngày 17/7/2020.

17/07/2020

17 Sở Giáo dục và Đào tạo
2390/VP-KGVX 

16/06/2020
V/v báo cáo tình hình thực hiện Nghị định số
57/2017/NĐ-CP ngày 09/5/2017

Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp các cơ quan liên
quan xây dựng dự thảo Báo cáo của UBND tỉnh theo yêu cầu
của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Công văn nêu trên; dự thảo Báo
cáo gửi UBND tỉnh trước ngày 08/7/2020.

08/07/2020

18 Sở Giáo dục và Đào tạo 
2389/VP-KGVX 

16/06/2020
V/v dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Quyết định
số 117/QĐ-TTg ngày 25/01/2017

Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp các cơ quan liên
quan xây dựng dự thảo Báo cáo của UBND tỉnh theo yêu cầu
của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Công văn nêu trên; dự thảo Báo
cáo gửi UBND tỉnh trước ngày 10/7/2020.

10/07/2020

19 Sở Giao thông vận tải 
3007/VP-KT 
27/07/2020

V/v thí điểm ứng dụng Đề tài sử dụng tro xỉ của
Nhà máy Nhiệt điện Na Dương và thử nghiệm sử
dụng phụ gia kháng trương nở để gia cố nền đất
trong xây dựng đường giao thông nông thôn

Giao Sở Giao thông vận tải dự thảo văn bản của UBND tỉnh đề
nghị với Tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam xem xét có chính
sách vận chuyển tro xỉ của Nhà máy nhiệt điện Na Dương đến
chân công trình để giảm chi phí xây dựng công trình, đồng thời
giải phóng được bãi thải của Nhà máy. Thời hạn hoàn thành
trước ngày 31/7/2020

31/07/2020

20 Sở Giao thông vận tải 
2905/VP-KT 
21/07/2020

V/v gia hạn hoàn thành thẩm định phương án tổ
chức hoạt động và dự toán chi phí quản lý thu phí
của Trạm thu phí thuộc Dự án tuyến cao tốc Bắc
Giang - Lạng Sơn

Giao Sở Giao thông vận tải khẩn trương xây dựng dự thảo Văn
bản của UBND tỉnh đề nghị Bộ Giao thông vận tải cho ý kiến và
hướng dẫn lập dự toán chi phí quản lý thu phí đối với Dự án
tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn. Thời hạn hoàn thành trước
ngày 25/7/2020.

25/07/2020



21 Sở Giao thông vận tải 
2742/VP-KT 
09/07/2020

V/v đề xuất tổ chức thực hiện thu phí dịch vụ sử
dụng đường bộ theo hình thức tự động không dừng
đối với các trạm thu phí trên tuyến cao tốc Bắc
Giang - Lạng Sơn

Giao Sở Giao thông vận tải chủ trì , phối hợp với Ban Quản lý dự
án đầu tư xây dựng tỉnh liên hệ , làm việc với Tổng cục Đường
bộ Việt Nam ...Thời hạn hoàn thành báo cáo kết quả làm việc và
đề xuất UBND tỉnh trong tháng 7/2020.

31/07/2020

22 Sở Giao thông vận tải 
2381/VP-KT 
15/06/2020

V/v kiểm tra, rà soát, đề xuất thực hiện điều chỉnh
quy hoạch các điểm đấu nối với các quốc lộ 1 trên
địa bàn tỉnh

Giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các cơ quan
liên quan kiểm tra, rà soát, nghiên cứu để khẩn trương tham
mưu UBND tỉnh thực hiện điều chỉnh nội dung của quy hoạch
tổng thể các điểm đấu nối với các quốc lộ trên địa bàn và các
trường hợp điều chỉnh quy hoạch các điểm đấu nối riêng lẻ theo
yêu cầu của Bộ Giao thông vận tải tại Công văn trên; đề xuất,
báo cáo UBND tỉnh trong tháng 7/2020.

31/07/2020

23 Sở Nội Vụ  
364/TB-UBND 

11/07/2020

Kết luận của đồng chí Dương Xuân Huyên , Phó
Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp xem xét dự thảo
Quyết định ban hành Quy chế tổ chức tuyển dụng
công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn

Sở Nội vụ tiếp thu, chỉnh sửa, hoàn thiện dự thảo Quyết định
ban hành Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị
trấn trên địa bàn  , trình UBND tỉnh trước ngày 15/7/2020

15/07/2020

24 Sở Nội Vụ  
2762/VP-KT 
10/07/2020

V/v đề xuất thực hiện ý kiến của Thường trực Tỉnh
ủy tại Thông báo số 4291-TB/VPTU ngày
03/7/2020 

Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham
mưu cho UBND tỉnh thực hiện ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy
tại Thông báo trên, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/7/2020.

19/07/2020

25 Sở Ngoại vụ  
2555/VP-THNC 

27/06/2020
V/v dự thảo báo cáo công tác PCPNN 6 tháng đầu
năm 2020

Giao Sở Ngoại vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan
xây dựng báo cáo của UBND tỉnh về công tác PCPNN 6 tháng
đầu năm 2020 theo yêu cầu của Ủy ban Công tác về các tổ chức
phi chính phủ nước ngoài tại Công văn trên; trình UBND tỉnh
trước ngày 13/7/2020.

13/07/2020

26 Sở Ngoại vụ  
2539/VP-KT 
25/06/2020

V/v hoạt động xuất nhập khẩu tại các cửa khẩu
phụ với phía Trung Quốc

Sở Ngoại vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham
mưu UBND tỉnh gửi Công hàm đề nghị Chính quyền Khu tự trị
dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) thông tin chính thức
về hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa cặp cửa khẩu Cốc Nam -
Lũng vài và phúc đáp chính thức về nội dung trước mắt chưa có
chủ trương mở tuyến đường chuyên dụng vận tải hàng hóa Cốc
Nam - Lũng Vài; báo cáo, đề xuất UBND tỉnh trước ngày
10/7/2020

10/07/2020

27 Sở Ngoại vụ  
1947/VP-THNC 

19/05/2020

V/v xây dựng Quyết định ban hành Quy chế quản
lý việc ra nước ngoài của cán bộ, công chức, viên
chức thuộc thẩm quyền quản lý

Nhất trí với đề nghị xây dựng và trình UBND tỉnh Quyết định
ban hành Quy chế quản lý việc ra nước ngoài của cán bộ, công
chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của . Giao Sở Ngoại
vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng dự thảo
văn bản theo đúng quy trình của Luật Ban hành văn bản quy
phạm pháp luật năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
hoàn thành, trình UBND tỉnh trong tháng 7/2020.

31/07/2020

28 Sở Tài chính  
2875/VP-KT 
17/07/2020

V/v xem xét kiến nghị của Ngân hàng Thương mại
cổ phần Đại Chúng Việt Nam

Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi
trường, các cơ quan liên quan xem xét kiến nghị của Ngân hàng
Thương mại Đại chúng Việt Nam theo đúng quy định của pháp
luật hiện hành; báo cáo, đề xuất UBND tỉnh trước ngày
25/7/2020.

25/07/2020



29 Sở Tài chính  
2621/VP-KT 
01/07/2020

V/v xem xét đề nghị của Công ty cổ phần Bê tông
Lạng Sơn về hỗ trợ tiền bồi thường diện tích đất
chồng lấn

Sở Tài chính khẩn trương phối hợp với các cơ quan liên quan
tham mưu xử lý đề nghị của Công ty cổ phần Bê tông Lạng Sơn
theo chỉ đạo tại Thông báo số 212/TB-UBND ngày 10/4/2020
của UBND tỉnh, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/7/2020

15/07/2020

30 Sở Tài chính  
2621/VP-KT 
01/07/2020

V/v xem xét đề nghị của Công ty cổ phần Bê tông
Lạng Sơn về hỗ trợ tiền bồi thường diện tích đất
chồng lấn

Sở Tài chính khẩn trương phối hợp với các cơ quan liên quan
tham mưu xử lý đề nghị của Công ty cổ phần Bê tông Lạng Sơn
theo chỉ đạo tại Thông báo số 212/TB-UBND ngày 10/4/2020
của UBND tỉnh, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/7/2020.

15/07/2020

31 Sở Tài chính  
2621/VP-KT 
01/07/2020

V/v xem xét đề nghị của Công ty cổ phần Bê tông
Lạng Sơn về hỗ trợ tiền bồi thường diện tích đất
chồng lấn

Sở Tài chính khẩn trương phối hợp với các cơ quan liên quan
tham mưu xử lý đề nghị của Công ty cổ phần Bê tông Lạng Sơn
theo chỉ đạo tại Thông báo số 212/TB-UBND ngày 10/4/2020
của UBND tỉnh, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/7/2020

15/07/2020

32 Sở Tài chính  
2621/VP-KT 
01/07/2020

V/v xem xét đề nghị của Công ty cổ phần Bê tông
Lạng Sơn về hỗ trợ tiền bồi thường diện tích đất
chồng lấn

Sở Tài chính khẩn trương phối hợp với các cơ quan liên quan
tham mưu xử lý đề nghị của Công ty cổ phần Bê tông Lạng Sơn
theo chỉ đạo tại Thông báo số 212/TB-UBND ngày 10/4/2020
của UBND tỉnh, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/7/2020.

15/07/2020

33 Sở Tài chính  
2512/VP-KT 
24/06/2020

V/v tổng hợp, báo cáo tình hình tài chính và kết
quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 của
doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn
nhà nước

Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan
rà soát , đôn đốc các doanh nghiệp nhà nước , Người đại diện
phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp gửi báo cáo tình hình tài
chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019; tổng
hợp tình hình, dự thảo báo cáo của UBND tỉnh gửi Bộ Tài chính
theo yêu cầu tại mục I Công văn trên . Hoàn thành , báo cáo
UBND tỉnh trước ngày 17/7/2020

16/07/2020

34 Sở Tài chính  
2403/VP-KT 
17/06/2020

V/v xem xét đề nghị của Công ty cổ phần Cấp
thoát nước Lạng Sơn về kinh phí thực hiện miễn,
giảm giá nước sạch đô thị trên địa bàn tỉnh

V/v xem xét đề nghị của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng
Sơn về kinh phí thực hiện miễn, giảm giá nước sạch đô thị trên
địa bàn tỉnh

26/06/2020

35 Sở Tài nguyên và Môi trường
377/TB-UBND 

21/07/2020

Kết luận của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ
tịch phụ trách UBND tỉnh tại cuộc họp Chủ tịch,
các Phó Chủ tịch UBND tỉnh ngày 16/7/2020 về
nội dung xem xét tháo gỡ vướng mắc về tiền thuê
đất cho Công ty cổ phần Chợ Lạng Sơn 

Đôn đốc Công ty cổ phần Chợ Lạng Sơn trả lại đất; hoàn thiện
hồ sơ ,trình UBND tỉnh thu hồi khu đất chợ Bờ Sông giao cho
Thành phố Lạng Sơn quản lý từ 01/8/2020.

31/07/2020

36 Sở Tài nguyên và Môi trường
2709/VP-KT 
07/07/2020

V/v xem xét kiến nghị của Công ty Điện lực Lạng
Sơn về kiểm đếm, đền bù tài sản lưới điện trong
lòng hồ dự án hồ chứa nước Bản Lải

2. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các
cơ quan liên quan thẩm định ý kiến, kiến nghị của UBND huyện
Lộc Bình về nội dung trên; báo cáo, đề xuất UBND tỉnh trước
ngày 25/7/2020.

25/07/2020

37 Sở Tài nguyên và Môi trường
279/TB-UBND 

26/05/2020

Kết luận cuộc họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch
UBND tỉnh ngày 21/5/2020 để giải quyết vướng
mắc tại dự án Đầu tư xây dựng phát triển nhà ở
thương mại N16, thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì , phối hợp với UBND
huyện Cao Lộc rà soát , hướng dẫn các trường hợp sử dụng đất
tại dự án Đầu tư xây dựng phát triển nhà ở thương mại N 16, thị
trấn Cao Lộc , huyện Cao Lộc có nguyện vọng thực hiện nghĩa
vụ tài chính đối với Nhà nước (nộp lệ phí trước bạ , thuế thu
nhập cá nhân ,…) để bảo đảm các điều kiện xem xét , cấp Giấy
chứng nhận quyền sử dụng đất , quyền sở hữu nhà ở và tài sản
khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật; hoàn thành
trong tháng 6/2020

30/06/2020



38
Sở Thông tin truyền thông 

Lạng Sơn
2911/VP-KGVX 

21/07/2020

V/v kiểm tra hiện trạng, đề xuất giải pháp sửa
chữa, thay thế màn hình Led tại công viên Chi
Lăng, thành phố Lạng Sơn

Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ
quan liên quan kiểm tra, đánh giá hiện trạng, báo cáo, đề xuất
UBND tỉnh giải pháp sửa chữa, khắc phục hoặc thay thế, dự
kiến chi phí thực hiện đối với màn hình Led tại công viên Chi
Lăng, thành phố Lạng Sơn (nếu phát sinh chi phí thuê đơn vị tư
vấn thì sử dụng nguồn kinh phí từ sự nghiệp thông tin truyền
thông khác đã giao Sở Thông tin và Truyền thông từ đầu năm
2020 để thực hiện); báo cáo, đề xuất UBND tỉnh trong tháng
7/2020.

31/07/2020

39
Sở Thông tin truyền thông 

Lạng Sơn
2895/VP-KGVX 

20/07/2020
V/v tham gia Hội thảo Hợp tác phát triển công
nghệ thông tin và truyền thông Việt Nam lần thứ 24 

Báo cáo đề xuất các nội dung liên quan đến Hội thảo Hợp tác
phát triển công nghệ thông tin và truyền thông Việt Nam lần thứ
24

25/07/2020

40
Sở Thông tin truyền thông 

Lạng Sơn
335/TB-UBND 

23/06/2020

Kết luận của đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ
tịch UBND tỉnh tại cuộc họp Ban chỉ đạo xây
dựng Chính quyền điện tử   

Hoàn thiện dự thảo Báo cáo của BCĐ xây dựng chính quyền
điện tử về kết quả triển khai xây dựng chính quyền điện tử tỉnh 6
tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020

30/06/2020

41
Sở Thông tin truyền thông 

Lạng Sơn
2456/VP-KGVX 

22/06/2020

V/v triển khai thực hiện Chương trình chuyển đổi
số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm
2030

Xây dựng Kế hoạch của UBND tỉnh triển khai thực hiện
Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng
đến năm 2030

31/07/2020

42 Sở Văn hóa thể thao và du lịch  
2800/VP-KGVX 

14/07/2020
V/v tổng kết Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày
14/01/2013 của Chính phủ

Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các
cơ quan liên quan xây dựng dự thảo Kế hoạch của UBND tỉnh
triển khai tổng kết Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 14/01/2013
của Chính phủ theo yêu cầu của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du
lịch tại Kế hoạch trên, trình UBND trước ngày 25/7/2020

25/07/2020

43 Sở Văn hóa thể thao và du lịch  
2729/VP-KGVX 

08/07/2020
V/v tổng kết thực hiện Quyết định số 208/QĐ-TTg
ngày 27/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ

Xây dựng dự thảo Báo cáo của UBND tổng kết việc thực hiện
Đề án và lựa chọn các ảnh tiêu biểu theo yêu cầu của Bộ Văn
hóa, Thể thao và Du lịch tại Công văn trên; trình UBND tỉnh
trước ngày 31/7/2020.

31/07/2020

44 Sở xây dựng  
384/TB-UBND 

24/07/2020

Kết luận cuộc họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch
UBND tỉnh về xem xét điều chỉnh cục bộ Quy
hoạch chung xây dựng thành phố Lạng Sơn, đến
năm 2025, tỷ lệ 1/10.000 

Sở Xây dựng khẩn trương cập nhật các nội dung nêu trên, hoàn
thiện hồ sơ trình UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy
hoạch chung xây dựng thành phố Lạng Sơn trước ngày
30/7/2020./.

30/07/2020

45 Sở xây dựng  
2794/VP-KT 
13/07/2020

V/v đề xuất lập dự án đầu tư Khu đô thị Tân
Thanh, tại khu vực cửa khẩu Tân Thanh, huyện
Văn Lãng

Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư,
các cơ quan có liên quan kiểm tra, xem xét đề nghị của Liên
danh Công ty cổ phần đầu tư Đại Đông Á và Công ty cổ phần
thương mại và đầu tư Rồng Việt tại văn bản trên; báo cáo, đề
xuất UBND tỉnh trước ngày 31/7/2020

31/07/2020

46 Sở xây dựng  
2765/VP-KT 
10/07/2020

V/v xem xét đề nghị của UBND huyện Hữu Lũng
giải trình về quy mô xây dựng, chỉ giới quy hoạch
đường tỉnh ĐT.242 đoạn tiếp giáp dự án Khu đô
thị mới Hữu Lũng 

Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải
kiểm tra, xem xét cụ thể đối với nội dung đề nghị của UBND
huyện Hữu Lũng tại Công văn trên; đề xuất, báo cáo UBND tỉnh
trước ngày 20/7/2020.

20/07/2020

47 Sở xây dựng  
26/TB-HĐ 
07/07/2020

Kết luận của Hội đồng thẩm định quy hoạch xây
dựng, quy hoạch đô thị tại cuộc họp thẩm định đồ
án quy hoạch và Nhiệm vụ quy hoạch đô thị

Sở Xây dựng rà soát điều chỉnh lại nhiệm vụ quy hoạch được
phê duyệt tại Quyết định số 1127/QĐ-UBND ngày 19/6/2018,
khẩn trương trình UBND tỉnh phê duyệt để làm cơ sở triển khai
lập quy hoạch theo đúng quy định. Hoàn thành trước ngày
15/7/2020.

15/07/2020



48 Sở xây dựng  
2609/VP-KT 
01/07/2020

V/v xem xét đề nghị bổ sung phát sinh khối lượng
công trình cấp nước sinh hoạt trường học

Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư
và cơ quan liên quan xem xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào
tạo tại Tờ trình trên, báo cáo, đề xuất UBND tỉnh trước ngày
15/7/2020.

15/07/2020

49 Sở xây dựng  
2616/VP-KT 
01/07/2020

V/v xem xét điều chỉnh dự án Trường THCS xã
Chi Lăng, huyện Tràng Định 

Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan
xem xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Công văn trên;
báo cáo, đề xuất UBND tỉnh trong tháng 7/2020

31/07/2020

50 Sở xây dựng  
2274/VP-KT 
09/06/2020

V/v xem xét đề nghị bố trí kinh phí thực hiện sửa
chữa, cải tạo trụ sở làm việc Sở Xây dựng  

Giao Sở Tài chính chủ trì , phối hợp với các cơ quan liên quan
kiểm tra, xem xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Báo cáo trên ; báo
cáo, đề xuất UBND tỉnh trước ngày 30/6/2020.

30/06/2020

51 Sở Y tế Lạng Sơn
2883/VP-KGVX 

18/07/2020
V/v xem xét điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan
xem xét việc đề nghị của Sở Y tế tại Tờ trình số 175/TTr-SYT.

29/07/2020

52 Sở Y tế Lạng Sơn
2707/VP-KT 
07/07/2020

V/v khẩn trương xử lý dứt điểm các nội dung liên
quan đến dự án đầu tư xây dựng công trình Bệnh
viện đa khoa       

Hoàn thiện các nội dung phải khắc phục theo Biên bản kiểm tra
công tác nghiệm thu công trình xây dựng Bệnh viện Đa khoa
ngày 03/01/2020 của Cục Giám định - Bộ Xây dựng ; đồng thời
thi công hoàn chỉnh dứt điểm các hạng mục thuộc gói thầu số 2:
Xây lắp hạng mục hạ tầng khu tái định cư số 01 (Lô số 04) và
hai đoạn tường rào còn lại (dài khoảng 200m) thuộc gói thầu:
Xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình cổng, tường rào, nhà để
xe, nhà bảo vệ, đảm bảo xong trong tháng 7/2020

31/07/2020

53 Sở Y tế Lạng Sơn
2530/VP-KT 
25/06/2020

V/v rà soát các nội dung liên quan đến dự án Bệnh
viện đa khoa và xử lý kiến nghị của Công ty CP
Xây dựng HTKT Phương Đông      

Chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan rà soát, báo cáo cụ thể
tình hình công nợ của dự án đầu tư xây dựng công trình Bệnh
viện đa khoa , trong đó có nợ thanh toán khối lượng do Công ty
cổ phần Xây dựng hạ tầng kỹ thuật Phương Đông thực hiện; kế
hoạch vốn đã phân bổ theo các quyết định của UBND tỉnh, tình
hình vốn đã cấp thực tế, nhu cầu tiếp tục bố trí vốn trong thời
gian tới để xử lý dứt điểm; tiến độ thực hiện quyết toán dự án
hoàn thành và phương hướng, biện pháp thực hiện để xử lý dứt
điểm kiến nghị của Công ty cổ phần Xây dựng hạ tầng kỹ thuật
Phương Đông

04/07/2020

54 Sở Y tế Lạng Sơn
1063/VP-KGVX 

23/03/2020

V/v lập hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết thay
thế Nghị quyết số 08/2008/NQ-HĐND ngày
21/7/2008 của HĐND tỉnh

Giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp vớicác cơ quan liên quannghiên
cứu,lập đề nghị xây dựng Nghị quyết thay thế Nghị quyết số
08/2008/NQ-HĐNDngày 21/7/2008 của HĐNDtỉnh về một số
chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình áp dụng trênđịa bàn
theotrình tự, thủ tụcquy địnhtạiLuật Ban hành văn bản quy phạm
pháp luật; báo cáo, đề xuất UBND tỉnh trong  tháng 5/2020

31/07/2020

55 Thanh tra  
2612/VP-KT 
01/07/2020

V/v đồng ý gia hạn thời gian báo cáo kết quả thực
hiện nhiệm vụ của Thanh tra tỉnh

Đồng ý gia hạn thời gian báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ đã
giao cho Thanh tra tỉnh tại Công văn số 102/VP-KT ngày
15/5/2020 của Văn phòng UBND tỉnh đến hết ngày 10/7/2020.

10/07/2020

56 Thanh tra  
2397/VP-THNC 

17/06/2020
V/v thực hiện Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày
29/5/2020 của Chính phủ 

Giao Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan
nghiên cứu, tham mưu xây dựng văn bản của UBND tỉnh tổ
chức triển khai thực hiện các nội dung theo yêu cầu của Thanh
tra Chính phủ tại Công văn trên

26/06/2020

57 Thanh tra  
2221/VP-THNC 

04/06/2020

V/v báo cáo tổng kết Quy định số 30-QĐ/TW ngày
26/7/2016, thi hành Chương VII, Chương VIII,
Điều lệ Đảng

Giao Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan
tham mưu xây dựng dự thảo báo cáo của Ban cán sự đảng
UBND tỉnh theo yêu cầu và đề cương báo cáo tại Công văn trên;

22/07/2020



58 Thanh tra  
1930/VP-THNC 

18/05/2020

V/v báo cáo tổng kết công tác phòng, chống tham
nhũng từ khi thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương
về phòng chống tham nhũng đến nay

Giao Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan,
dự thảo báo cáo của Ban cán sự đảng UBND tỉnh theo yêu cầu
của Tỉnh ủy tại Kế hoạch trên; hoàn thành, trình Ban cán sự
đảng UBND tỉnh trước ngày 20/7/2020.

20/07/2020

59 UBND huyện Cao Lộc
2707/VP-KT 
07/07/2020

V/v khẩn trương xử lý dứt điểm các nội dung liên
quan đến dự án đầu tư xây dựng công trình Bệnh
viện đa khoa       

Chỉ đạo xử lý dứt điểm vướng mắc về mặt bằng liên quan đến
việc thi công hàng rào công trình, bàn giao cho chủ đầu tư xong
trước ngày 20/7/2020 để thực hiện việc đóng toàn bộ hàng rào
xong trong tháng 7/2020

20/07/2020

60 UBND Huyện Đình Lập
2648/VP-KT 
03/07/2020

V/v khẩn trương báo cáo kết quả thực hiện chuyển
mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng
hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện các dự án

Yêu cầu UBND các huyện: Bắc Sơn, Đình Lập, Lộc Bình:
- Nghiêm túc rút kinh nghiệm trong việc chậm báo cáo kết quả
thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng
phòng hộ, đất rừng đặc dụng thực hiện các dự án trên địa bàn
theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 2161/VP-KT ngày
02/6/2020 của Văn phòng UBND tỉnh; có biện pháp xử lý phù
hợp đối với các tập thể, cá nhân liên quan để chấn chỉnh, nâng
cao hiệu quả thực thi công vụ, bảo đảm kỷ luật, kỷ cương hành
chính.
- Khẩn trương rà soát, ban hành báo cáo kết quả thực hiện nội
dung trên gửi Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp chậm nhất
ngày 06/7/2020

06/07/2020

61 UBND huyện Lộc Bình
2709/VP-KT 
07/07/2020

V/v xem xét kiến nghị của Công ty Điện lực Lạng
Sơn về kiểm đếm, đền bù tài sản lưới điện trong
lòng hồ dự án hồ chứa nước Bản Lải

1. Giao UBND huyện Lộc Bình rà soát, báo cáo cụ thể các nội
dung liên quan đến kiến nghị của Công ty Điện lực Lạng Sơn tại
Công văn trên, đề xuất phương án xử lý, gửi Sở Tài nguyên và
Môi trường xem xét, thẩm định trước ngày 17/7/2020.

17/07/2020

62 UBND huyện Lộc Bình
2648/VP-KT 
03/07/2020

V/v khẩn trương báo cáo kết quả thực hiện chuyển
mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng
hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện các dự án

Yêu cầu UBND các huyện: Bắc Sơn, Đình Lập, Lộc Bình:
- Nghiêm túc rút kinh nghiệm trong việc chậm báo cáo kết quả
thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng
phòng hộ, đất rừng đặc dụng thực hiện các dự án trên địa bàn
theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 2161/VP-KT ngày
02/6/2020 của Văn phòng UBND tỉnh; có biện pháp xử lý phù
hợp đối với các tập thể, cá nhân liên quan để chấn chỉnh, nâng
cao hiệu quả thực thi công vụ, bảo đảm kỷ luật, kỷ cương hành
chính.
- Khẩn trương rà soát, ban hành báo cáo kết quả thực hiện nội
dung trên gửi Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp chậm nhất
ngày 06/7/2020.

06/07/2020

63 UBND huyện Tràng Định
1526/VP-KGVX 

21/04/2020

V/v giao chủ trì xây dựng dự thảo Đề án phát triển
KT-XH, bảo tồn, tôn tạo các di tích lịch sử cho các
xã ATK huyện Tràng Định

Giao UBND huyện Tràng Định chủ trì, phối hợp với Sở Kế
hoạch và Đầu tư, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các cơ quan,
đơn vị liên quan tham mưu, xây dựng Đề án phát triển kinh tế -
xã hội, bảo tồn, tôn tạo các di tích lịch sử cho các xã An toàn
khu huyện Tràng Định; báo cáo đề xuất UBND tỉnh trong tháng
7/2020.

31/07/2020

64 UBND Huyện Văn Lãng
2544/VP-KT 
26/06/2020

V/v bổ sung, hoàn thiện hồ sơ trình xử phạt vi
phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng đối với
Công ty cổ phần Đầu tư Thăng Long

Yêu cầu UBND huyện Văn Lãng nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của
Sở Tư pháp tại Báo cáo trên , rà soát, bổ sung hoàn thiện hồ sơ
trình xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng đối
với Công ty cổ phần Đầu tư Thăng Long đảm bảo đúng quy
định; báo cáo , đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày
03/7/2020.

03/07/2020



65 UBND Huyện Văn Lãng
576/UBND-THNC 

03/06/2020
V/v thực hiện kết luận của Thường trực Hội đồng
nhân dân tỉnh tại phiên họp giải trình quý II/2020

xác định ranh giới, vị trí, diện tích từng thửa đất, hướng dẫn các
hộ gia đình, cá nhân có đất tại khu vực dự án khai thác quặng
sắt tại thôn Nà Ngườm, xã Tân Thanh. hoàn thành báo cáo
HĐND tỉnh và UBND tỉnh kết quả giải quyết trước ngày
30/7/2020

31/07/2020
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