
UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TỈNH LẠNG SƠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số: 1219 /UBND-KGVX  Lạng Sơn, ngày  15 tháng 11 năm 2019 

V/v tiếp tục xem xét, thẩm định hồ sơ 
06 xã đề nghị công nhận là xã ATK 
của huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn

 
Kính gửi: Bộ Nội vụ 

 

Thực hiện Quyết định số 897/QĐ-TTg ngày 27/5/2016 của Thủ tướng 
Chính phủ về ban hành tiêu chí, quy trình thủ tục công nhận xã An toàn khu, 
vùng An toàn khu; thực hiện kết luận tại buổi làm việc của Đoàn khảo sát thực 
tế của Bộ Nội vụ và các cơ quan Trung ương tại tỉnh Lạng Sơn ngày 
09/10/2019, trong đó yêu cầu tiếp tục hoàn thiện một số nội dung của hồ sơ 
được lập từ cấp xã, huyện và tỉnh về việc đề nghị công nhận 06 xã của huyện 
Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn là xã An toàn khu. Đến nay, Ủy ban nhân dân tỉnh 
Lạng Sơn đã bổ sung các nội dung hồ sơ theo đúng yêu cầu của Đoàn khảo sát, 
bảo đảm đầy đủ theo quy định.  

Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn trân trọng đề nghị Bộ Nội vụ phối hợp với 
các Bộ, ngành liên quan tiếp tục xem xét, thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ 
công nhận 06 xã: Tri Phương, Chí Minh, Chi Lăng, Đề Thám, Hùng Sơn và Đội 
Cấn của huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn là xã An toàn khu.  

(Kèm theo văn bản này có Tờ trình Thủ tướng Chính phủ, Báo cáo tóm tắt 
và Hồ sơ đề nghị có liên quan)./. 

 

Nơi nhận:      
- Như trên; 
- Thường trực Tỉnh ủy; 
- Lãnh đạo HĐND tỉnh;  
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy; 
- Các sở, ngành: NV, TC, VHTTDL, KHĐT, 
  BCH QS tỉnh, CA tỉnh; 
- UBND huyện Tràng Định; 
- C, PCVP UBND tỉnh, các phòng:  
  KG-VX, NC, TH, TH-CB; 
- Lưu: VT, KG-VX (NTH). 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 

Nguyễn Long Hải 
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