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Số: 192/GM-UBND Lạng Sơn, ngày  07 tháng 6 năm 2019 

GIẤY MỜI 
Họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 6/2019 (ngày 13/6/2019) 

                
  

Thực hiện Chương trình công tác của UBND tỉnh tháng 6 năm 2019, 
UBND tỉnh tổ chức phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 6/2019 (họp trực 
tuyến, mở rộng với cấp huyện, cấp xã) như sau: 

 I. UBND TỈNH HỌP TRỰC TUYẾN VỚI CẤP HUYỆN, XÃ (sáng 13/6) 

 1. Thành phần  

 a) Tại phòng họp tầng 4, trụ sở UBND tỉnh: 

 - Thường trực Tỉnh ủy. 

 - Lãnh đạo Hội đồng nhân dân tỉnh. 

 - Lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. 

 - Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh. 

   - Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. 

   - Các Ủy viên UBND tỉnh. 

   - Các Ban của HĐND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ngành: Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn, Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn, Ban 
Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Ngân 
hàng Nhà nước tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Cục Thuế, Cục Hải quan, Cục 
Thống kê, Cục Quản lý thị trường, Đài Phát thanh và Truyền hình, Báo Lạng 
Sơn, Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới.   

b) Tại phòng họp trực tuyến cấp huyện: 

- Thường trực Huyện ủy, Thành ủy.  

- Lãnh đạo HĐND huyện, thành phố. 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện, thành phố. 

- Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn trực thuộc, tổ chức chính trị - xã hội. 

c) Tại phòng họp trực tuyến cấp xã: 

- Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND xã. 

- Các tổ chức chính trị - xã hội.   

- Công chức cấp xã.   
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2. Nội dung  

Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng 
đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019.  

3. Thời gian: 1 buổi, từ 8 giờ 00, ngày 13/6/2019 (thứ Năm). 

4. Tổ chức thực hiện 

a) Sở Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị dự thảo Báo cáo của UBND tỉnh về 
tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm 
vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019 (Trình lần 2); gửi Văn phòng UBND tỉnh 
trước ngày 10/6/2019 để chuyển các thành phần dự họp nghiên cứu trước.  

b) Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố 
chuẩn bị nội dung liên quan, tham gia ý kiến tại cuộc họp. 

c) UBND các huyện, thành phố mời các thành phần dự họp tại điểm cầu 
cấp huyện; chỉ đạo UBND các xã mời lãnh đạo, công chức cấp xã dự cuộc họp 
trên tại điểm cầu cấp xã; bố trí cán bộ kỹ thuật trực tại các phòng họp trực tuyến 
để phối hợp thực hiện.  

d) Viễn thông Lạng Sơn phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm 
Tin học - Công báo), Sở Thông tin và Truyền thông, UBND các huyện, thành 
phố chuẩn bị các điều kiện kỹ thuật phục vụ họp trực tuyến. Thời gian kiểm tra, 
chạy thử đường truyền thực hiện vào 15 giờ ngày 12/6/2019 và thử lại từ 7 giờ 
ngày 13/6/2019.  

 II. HỌP UBND TỈNH THƯỜNG KỲ THÁNG 6/2019 (chiều 13/6) 

UBND tỉnh trân trọng kính mời Lãnh đạo HĐND tỉnh, Lãnh đạo Ủy ban 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Lãnh 
đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh, Ủy viên 
UBND tỉnh dự họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 6/2019 với các nội dung sau: 

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trình  

Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định 
mức đóng góp, chế độ miễn, giảm và hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy tự 
nguyện tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh; người cai nghiện ma túy tại gia đình và 
cộng đồng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

Mời Thủ trưởng các sở, ngành: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cơ 
sở cai nghiện ma túy tỉnh thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND 
huyện Cao Lộc, UBND thành phố Lạng Sơn.  

2. Sở Tư pháp trình  

 Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh bãi bỏ 
một số Nghị quyết của HĐND tỉnh.   

Mời Thủ trưởng các sở, ngành: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 
UBND huyện Cao Lộc, UBND thành phố Lạng Sơn. 
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3. Sở Kế hoạch và Đầu tư trình  

Dự thảo Báo cáo của Tỉnh ủy về tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 
37-NQ/TW, ngày 01/7/2004 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh 
tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng trung du và miền núi Bắc Bộ 
đến năm 2020. 

Mời Thủ trưởng các sở, ngành: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban 
Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, 
Cục Thống kê, UBND huyện Cao Lộc, UBND thành phố Lạng Sơn. 

4. Văn phòng UBND tỉnh trình  

Dự thảo Báo cáo của UBND tỉnh về kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị 
của cử tri tại kỳ họp cuối năm 2018 HĐND tỉnh khóa XVI. 

Mời Thủ trưởng các sở, ngành: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 
UBND huyện Cao Lộc, UBND thành phố Lạng Sơn. 

5. Công an tỉnh trình  

Dự thảo Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình an ninh trật tự 6 tháng đầu 
năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.  

Mời lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Toà án nhân dân tỉnh, Thủ 
trưởng các sở, ngành: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Quản lý Khu 
KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, UBND 
huyện Cao Lộc, UBND thành phố Lạng Sơn. 

6. Thanh tra tỉnh trình  

- Dự thảo Báo cáo của UBND tỉnh về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo 
của công dân 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. 

- Dự thảo Báo cáo của UBND 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 2019. 

Mời lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy, Tòa án nhân dân tỉnh, Thủ trưởng 
các sở, ngành: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kho bạc Nhà nước tỉnh, 
Cục Thuế, UBND huyện Cao Lộc, UBND thành phố Lạng Sơn.  

7. Ban Dân tộc tỉnh trình  

Dự thảo Báo cáo của UBND 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 2019. 

Mời Thủ trưởng các sở, ngành: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ 
Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Liên minh Hợp tác xã tỉnh, UBND huyện Cao 
Lộc, UBND thành phố Lạng Sơn. 

Thời gian họp: 14 giờ, ngày 13/6/2019 (thứ Năm).  

Địa điểm: Phòng họp tầng 4, trụ sở UBND tỉnh.  
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Các cơ quan chủ trì trình tại phiên họp tập trung vào các vấn đề trọng 
tâm cần xin ý kiến UBND tỉnh; gửi Văn phòng UBND tỉnh 10 bộ hồ sơ bằng 
bản giấy và bản mềm (file điện tử) trước ngày 10/6/2019. 

Các cơ quan được mời họp chủ động cập nhật, nghiên cứu trước tài liệu 
được gửi qua eOffice và trên trang Thông tin của Văn phòng UBND tỉnh.  

Đề nghị Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh cập nhật tài 
liệu phục vụ lãnh đạo Đoàn ĐBQH, các Ban của HĐND tỉnh dự họp.  

Kính mời Thường trực Tỉnh ủy, Lãnh đạo HĐND tỉnh, Lãnh đạo Đoàn 
ĐBQH tỉnh, Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, thành viên UBND tỉnh, 
các cơ quan trong thành phần mời dự họp./.  

 

Nơi nhận:  
- Như thành phần mời họp; 
- Văn phòng Tỉnh ủy (để biết); 
- Văn phòng HĐND tỉnh (mời họp); 
- Đài PT-TH, Báo Lạng Sơn (đưa tin);   
- C, PVP UBND tỉnh, 
  các phòng CV, Ban TCD,  
  HC-QT, TH-CB; 
- Lưu: VT, TH (ĐTK).  

TL. CHỦ TỊCH 
CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 
 

Phùng Quang Hội  
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