
 

 

 UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /TB-VP  Lạng Sơn, ngày        tháng 6 năm 2020 
 

THÔNG BÁO 

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

 UBND tỉnh thường kỳ tháng 6 năm 2020  
 

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 năm 2020 (dự kiến tổ chức 1,5 ngày vào ngày 11,12/6/2020) như sau:  

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

1. Báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác dân tộc và tình hình thực 

hiện các chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng 

cuối năm 2020.  

- Phòng chủ trì: Khoa  giáo - Văn xã. 

- Phòng phối hợp: Phòng Kinh tế, Tổng hợp - Nội chính. 

- Ban Dân tộc tỉnh chuẩn bị hồ sơ và giải trình. 

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

chỉ đạo 

1. Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh bãi bỏ 

Nghị quyết số 197/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

Lạng Sơn về việc ban hành Tiêu chí dự án trọng điểm nhóm C trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn. 

- Phòng chủ trì: Kinh tế. 

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

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

2. Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về điều 

chỉnh chủ trương đầu tư dự án cầu Kỳ Cùng, thành phố Lạng Sơn. 

- Phòng chủ trì: Kinh tế. 

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

- Sở Giao thông vận tải chuẩn bị hồ sơ và giải trình. 

3. Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh điều 

chỉnh Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng 

thông thường tỉnh Lạng Sơn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. 

- Phòng chủ trì: Phòng Kinh tế 

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

- Sở Xây dựng chuẩn bị hồ sơ và giải trình. 
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4. Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về giao 

bổ sung dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020 từ nguồn hạch toán tiền 

bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với số tiền nhà đầu tư đã ứng trước. 

- Phòng chủ trì: Kinh tế. 

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

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

5. Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về chủ 

trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 4B (đoạn Km3+700 - Km18). 

- Phòng chủ trì: Kinh tế. 

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

- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh chuẩn bị hồ sơ và giải trình. 

6. Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về chủ 

trương đầu tư dự án Cải tạo nâng cấp ĐT.226 đoạn Bình Gia - Văn Mịch. 

- Phòng chủ trì: Kinh tế. 

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

- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh chuẩn bị hồ sơ và giải trình. 

7. Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về chủ trương 

đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp đường Cao Lộc - Ba Sơn (ĐH.28), huyện Cao Lộc. 

- Phòng chủ trì: Kinh tế. 

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

- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh chuẩn bị hồ sơ và giải trình. 

8. Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về điều 

chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường giao thông Khu phi thuế quan (giai đoạn I) 

huyện Văn Lãng. 

- Phòng chủ trì: Kinh tế. 

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

- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh chuẩn bị hồ sơ và giải trình. 

III. Nội dung do Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Nguyễn Văn Hà chỉ đạo 

1. Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về quy 

định nội dung, mức chi chế độ hỗ trợ trực tiếp cho nạn nhân bị mua bán trên địa 

bàn tỉnh Lạng Sơn. 

- Phòng chủ trì: Phòng Khoa giáo - Văn xã. 

- Phòng phối hợp: Tổng hợp - Nội chính, Ban Tiếp công dân. 

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chuẩn bị hồ sơ và giải trình. 

2. Báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị 

của cử tri tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2019 của HĐND tỉnh khóa XVI. 

- Phòng chủ trì: Tổng hợp - Nội chính. 

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

- Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị hồ sơ và giải trình. 
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IV. Nội dung do Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Dương Công Hiệp chỉ đạo 

1. Báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo 

của công dân 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.  

- Phòng chủ trì: Ban Tiếp Công dân chủ trì. 

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

tâm Phục vụ hành chính công. 

- Thanh tra tỉnh chuẩn bị hồ sơ và giải trình. 

2. Báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác thanh tra, phòng chống 

tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 

tháng cuối năm 2020. 

- Phòng chủ trì: Tổng hợp - Nội chính. 

- Phòng phối hợp: Kinh tế, Khoa giáo - Văn xã, Ban Tiếp công dân, Trung tâm 

Phục vụ hành chính công. 

- Thanh tra tỉnh chuẩn bị hồ sơ và giải trình. 

3. Báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình an ninh trật tự 6 tháng đầu 

năm; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.  

- Phòng chủ trì: Tổng hợp - Nội chính. 

- Phòng phối hợp: Kinh tế, Khoa giáo - Văn xã, Ban Tiếp công dân. 

- Công an tỉnh 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 ngày 8/6/2020. 

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 - Nội chính 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; 

- Công an tỉnh; 

- Thanh tra tỉnh; 

- Ban Dân tộc, Ban QLDAĐTXD tỉnh; 

- Các sở: KH&ĐT, XD, TC, LĐTB&XH, GTVT, TP; 

- C, PCVP UBND tỉnh, 

  các phòng CV, Ban TCD, TH-CB; 

- Lưu: VT, THNC(NNK). 

CHÁNH VĂN PHÒNG 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phạm Hùng Trường 
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