
UBND TỈNH LẠNG SƠN 
VĂN PHÒNG 

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

 

Số: 2038  /VP-KTN Lạng Sơn, ngày  23 tháng 5 năm 2019 
V/v chuẩn bị nội dung và tham gia 

giải trình tại phiên họp Thường trực 
HĐND tỉnh quý II/2019 

 

 

Kính gửi:  
- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và  
  Phát triển nông thôn, Y tế; 
- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh; 
- Bảo hiểm xã hội tỉnh. 

 

Thực hiện Kế hoạch số 282/KH-HĐND ngày 21/5/2019 của Thường trực 
HĐND tỉnh về tổ chức giải trình tại phiên họp Thường trực HĐND tỉnh quý II 
năm 2019, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Các cơ quan: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn, Sở Y tế, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh 
chuẩn bị báo cáo và cử đại diện lãnh đạo cơ quan trực tiếp giải trình các nội dung 
theo yêu cầu của Thường trực HĐND tỉnh tại Kế hoạch số 282/KH-UBND ngày 
21/5/2019 (Gửi kèm theo Công văn này). 

2. Các cơ quan liên quan có trách nhiệm chuẩn bị tài liệu, hồ sơ, ý kiến theo 
chức năng, nhiệm vụ được giao liên quan đến nội dung giải trình và cử đại diện 
cùng tham gia phiên họp, cụ thể như sau: 

- Nội dung thứ 1: Giải trình về Dự án Khách sạn - sân golf Hoàng Đồng - 
Lạng Sơn, thành phố Lạng Sơn; Dự án kè bờ trái sông Kỳ Cùng, đoạn từ sân bay 
Mai Pha đến cầu Đông Kinh; Dự án Kè bảo vệ bờ sông Kỳ Cùng (giai đoạn II, 
giai đoạn III), thành phố Lạng Sơn, các cơ quan cùng dự giải trình gồm: Sở Tài 
nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Cục Thuế tỉnh, UBND thành 
phố Lạng Sơn và Công ty cổ phần Quốc tế Lạng Sơn. 

- Nội dung thứ 2: Giải trình về công tác phân bổ, quản lý và sử dụng Quỹ 
khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đối với các phòng khám ngoài công lập trên địa bàn 
tỉnh Lạng Sơn, cơ quan cùng dự giải trình là Sở Tài chính. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan liên quan thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- TT. HĐND tỉnh; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các Sở, ngành: TNMT, TC, XD, Cục Thuế tỉnh; 
- UBND thành phố Lạng Sơn; 
- Công ty Cổ phần Quốc tế Lạng Sơn; 
- C,PVP UBND tỉnh, các phòng CM, TH-CB; 
- Lưu: VT, KTN (VQK). 

CHÁNH VĂN PHÒNG 
 
 
 
 

Phùng Quang Hội 
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