
 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 02 năm 2021 

 

THÔNG BÁO 

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

 UBND tỉnh tháng 2 năm 2021 
 

 

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 Ủy ban nhân dân tỉnh 

tháng 2 năm 2021 (dự kiến tổ chức ngày 26/02/2021) như sau:  

I. Nội dung do đồng chí Phạm Hùng Trường, Chánh Văn phòng 

UBND tỉnh chỉ đạo 

1. Dự thảo Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình trước, trong và sau Tết 

Nguyên đán Tân Sửu 2021.  

 - 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. 

- Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị hồ sơ. 

2. Dự thảo Chương trình/Kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện Chương 

trình về đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng 

nông thôn mới. 

 3. Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về phê duyệt Đề án đổi mới hình 

thức tổ chức sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị sản phẩm nông lâm nghiệp tỉnh 

Lạng Sơn giai đoạn 2020 - 2025.  

 Tổ chức thẩm tra nội dung 2, 3:  

- Phòng chủ trì: Kinh tế.  

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

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chuẩn bị hồ sơ và giải trình. 

 II. Nội dung do đồng chí Dương Văn Chiều, Phó Chánh Văn phòng 

UBND tỉnh chỉ đạo 

4. Dự thảo Chương trình/Kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện Chương 

trình về phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội, trọng tâm là hạ tầng giao thông, đô 

thị, khu, cụm công nghiệp. 

- 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. 

 III. Nội dung do đồng chí Nguyễn Văn Hà, Phó Chánh Văn phòng 

UBND tỉnh chỉ đạo 

5. Dự thảo Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình phát triển kinh tế - xã hội 

tháng 2 và 2 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 năm 2021. 
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 - 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. 

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

6. Dự thảo Chương trình/Kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện Chương 

trình về tập trung phát triển ngành du lịch, phấn đấu đến năm 2025 du lịch trở 

thành ngành kinh tế quan trọng, đến năm 2030 trở thành ngành kinh tế mũi 

nhọn.  

7. Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về phê duyệt Đề án bảo tồn và 

phát huy giá trị di sản Múa sư tử dân tộc Tày, Nùng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

giai đoạn 2020 - 2030.  

 8. Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về phê duyệt Đề án bảo tồn, tôn 

tạo và phát huy giá trị hệ thống di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh 

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đến năm 2030, tầm nhìn 2035.  

 9. Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về phê duyệt Đề án phát triển hệ 

thống thiết chế văn hóa, thể thao tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2025, định 

hướng đến năm 2030. 

 Tổ chức thẩm tra nội dung 6, 7, 8, 9:  

 - Phòng chủ trì: Khoa giáo - Văn xã.  

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

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 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 17/02/2021.  

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 phối hợp thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các sở, ngành: NN&PTNT, KHĐT,  

VHTT&DL, TP;   

- C, PCVP UBND tỉnh, 

  các phòng CM, Ban TCD, TH-CB; 

- Lưu: VT, THNC (ĐTK). 

CHÁNH VĂN PHÒNG 
 

 

 

 

 

 

Phạm Hùng Trường 
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