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THÔNG BÁO 

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

 UBND tỉnh tháng 3 năm 2021 (kỳ 2)  
 

 

Thực hiện Chương trình công tác tháng 3/2021 của UBND tỉnh, Văn 

phòng UBND tỉnh thông báo tổ chức thẩm tra các nội dung trình phiên họp 

UBND tỉnh tháng 3 năm 2021 kỳ 2 (dự kiến tổ chức ngày 29/3/2021) như sau:  

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

UBND tỉnh chỉ đạo 

 1. Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp trong 

công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh.  

- Phòng chủ trì: Tổng hợp - Nội chính.  

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

- Sở Nội vụ chuẩn bị hồ sơ và giải trình. 

2. Dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng 

nông thôn mới tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2025 (Trình Ban Thường vụ Tỉnh 
ủy tháng 4, trình Ban Chấp hành tháng 6; Đảng đoàn HĐND tỉnh thẩm định). 

3. Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh về Đề 

án xây dựng nông thôn mới tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 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 Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển thành 

phố Lạng Sơn đến năm 2030 và những năm tiếp theo (thay thế Nghị quyết số 

62-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ) (Trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy tháng 

5; Đảng đoàn HĐND tỉnh thẩm định). 

- Phòng chủ trì: Kinh tế.  

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

- UBND thành phố Lạng Sơn chuẩn bị hồ sơ và giải trình. 
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5. Dự thảo Kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện Chương trình tiếp tục tập 

trung phát triển nhanh kinh tế cửa khẩu, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh 

tế của tỉnh giai đoạn 2021 - 2025.  

- Phòng chủ trì: Kinh tế.  

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

- Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn chuẩn bị hồ sơ và giải trình. 

6. Dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TU ngày 

22/8/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh phát triển công nghiệp, tiểu 

thủ công nghiệp tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2016-2020 và Kết luận số 105-KL/TU 

ngày 13/12/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 

số 26-NQ/TU ngày 22/8/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.  

- Phòng chủ trì: Kinh tế.  

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

- Sở Công Thương chuẩn bị hồ sơ và giải trình. 

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

UBND tỉnh chỉ đạo 

7. Dự thảo Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TU, ngày 

31/3/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối 

với công tác xây dựng và thực hiện hương ước ở thôn, quy ước ở khu, khối phố 

trong tình hình mới (Trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy tháng 4).  

 - Phòng chủ trì: Khoa giáo - Văn xã. 

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

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chuẩn bị hồ sơ và giải trình. 

8. Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh bãi bỏ điểm h, khoản 1, Điều 4  

Quyết định 57/2018/QĐ-UBND ngày 23/10/2018, được sửa đổi, bổ sung tại 

khoản 1 điểm 1 Quyết định số 29/2020/QĐ-UBND ngày 10/6/2020 về việc Quy 

định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh.  

- Phòng chủ trì: Khoa giáo - Văn xã. 

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

- Sở Nội vụ chuẩn bị hồ sơ và giải trình. 

9. Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh về đề nghị xây dựng Nghị quyết của 

HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ kinh phí cho giáo viên đi đào tạo đại học 

văn bằng 2 thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 giai đoạn 2021 - 2025 

trên địa bàn tỉnh. 

- Phòng chủ trì: Khoa giáo - Văn xã. 

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

- Sở Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị hồ sơ và giải trình. 
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 IV. Nội dung do đồng chí Dương Công Hiệp, Phó Chánh Văn phòng 

UBND tỉnh chỉ đạo 

10. Dự thảo Quyết định bãi bỏ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Lạng Sơn.  

- Phòng chủ trì: Tổng hợp - Nội chính.  

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

- Sở Tư pháp 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 24/3/2021.  

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 PCT UBND tỉnh (b/c); 

- Sở, ngành: NV, NN&PTNT, CT, GDDT, 

VHTT&DL, BQL CK ĐĐ-LS, TP (p/h);   

- C, PCVP UBND tỉnh, 

  các phòng CM, ĐV; 

- Lưu: VT, THNC (ĐTK). 

CHÁNH VĂN PHÒNG 
 

 

 

 

 

 

Phạm Hùng Trường 
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