
UBND TỈNH LẠNG SƠN 
VĂN PHÒNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số: 2456 /VP-TH 

 

V/v gửi tài liệu họp Chủ tịch, các 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh  

Lạng Sơn, ngày  02   tháng 7 năm 2018 

                                 Kính gửi:  
       - Lãnh đạo HĐND tỉnh; 
       - Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh. 
  

Văn phòng UBND tỉnh xin gửi hồ sơ, tài liệu trình tại cuộc họp Chủ tịch, 
các Phó Chủ tịch UBND tỉnh (họp ngày 04/7/2018) cho Lãnh đạo HĐND tỉnh, 
Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị được mời 
dự họp nghiên cứu, xem xét trước, chuẩn bị ý kiến tham gia tại cuộc họp. 

Hồ sơ, tài liệu được gửi theo nội dung Giấy mời số 213/GM-UBND ngày 
28/6/2018, Thông báo số 303/TB-UBND ngày 02/7/2018 về họp Chủ tịch, các 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh, gồm:  

1. Báo cáo số 341/BC-SKHĐT ngày 08/6/2018 đề xuất đầu tư sửa chữa, 
cải tạo khuôn viên, tượng đài đồng chí Hoàng Văn Thụ, phường Chi Lăng, thành 
phố Lạng Sơn.  

2. Tờ trình 62/TTr-SCT ngày 26/6/2018 về dự thảo Chương trình hành 
động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 
22/3/2018 của Bộ Chính trị về định hướng xây dựng chính sách phát triển công 
nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.  

3. Tờ trình số 61/TTr-SCT ngày 19/6/2018 đề nghị ban hành Bộ tiêu chí 
Chợ văn minh thương mại trên địa bàn tỉnh. 

4. Báo cáo số 144/BC-SXD ngày 20/6/2018 về chủ trương thực hiện việc 
điều chỉnh cục bộ, cập nhật bổ sung nội dung Đề án xây dựng và phát triển khu 
di tích Chi Lăng, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn đến năm 2025, tầm nhìn đến 
năm 2035 vào đồ án Quy hoạch tổng thể Khu di tích lịch sử Chi Lăng, tỷ lệ 
1/2.000, huyện Chi Lăng. 

5. Tờ trình số 42/TTr-SKHCN ngày 07/6/2018 về việc phê duyệt Chương 
trình khoa học và công nghệ phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây 
dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Đình Lập, huyện Hữu Lũng.  

6. Báo cáo số 219/BC-STNMT ngày 16/6/2018 về kết quả xem xét đề 
nghị của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lạng Sơn và Công ty TNHH MTV Lâm 
nghiệp Đình Lập. 

7. Báo cáo số 209/BC-STNMT ngày 08/6/2018 về kết quả kiểm tra việc 
sử dụng đất của Hợp tác xã Chiến Thắng tại phường Hoàng Văn Thụ, thành phố 
Lạng Sơn.  
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8. Tờ trình số 61/TTr-SNN ngày 13/6/2018 về việc ban hành Quy định 
mức hỗ trợ kinh phí sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn 
tỉnh. 

9. Báo cáo số 158a/BC-UBND ngày 31/3/2018, Báo cáo số 333/BC-
UBND ngày 14/6/2018 đề xuất chủ trương xây dựng Đề án di chuyển các hộ 
dân cư trong khu di tích, danh thắng Nhị Thanh, Tam Thanh, Núi Tô Thị, Thành 
nhà Mạc thuộc phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn.  

10. Tờ trình số 656/TTr-STTTT ngày 19/6/2018 trình phê duyệt Kiến trúc 
Chính quyền điện tử tỉnh Lạng Sơn, phiên bản 1.0. 

11. Báo cáo số 228/BC-STC ngày 18/6/2018 về tiến độ thực hiện và xin 
chủ trương phương án xác định giá trị một số hạng mục công trình đã đầu tư; đề 
xuất hướng xử lý đối với dự án xây dựng Công viên Hồ Phai Loạn, thành phố 
Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.  

Hồ sơ, tài liệu bằng bản giấy gửi Lãnh đạo HĐND tỉnh, Chủ tịch, các 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các cơ quan, đơn vị còn lại cập nhật tài liệu trên 
eOffice, Trang thông tin Văn phòng UBND tỉnh. 

Văn phòng UBND tỉnh đã chuẩn bị tài liệu trên máy tính tại phòng họp để 
Đại biểu nghiên cứu, theo dõi. 

Văn phòng UBND tỉnh kính đề nghị các đồng chí quan tâm./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Thành phần tại Giấy mời 213/GM-UBND,  
Thông báo 303/TB-UBND; 
- C, PVP UBND tỉnh, 
  các phòng CV, HCQT, TH-CB; 
- Lưu: VT, TH (ĐTK). 

CHÁNH VĂN PHÒNG 
 
 

 
 

Phùng Quang Hội  
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