
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:         /VP-TH 

V/v gửi tài liệu họp UBND tỉnh  

tháng 02 (ngày 26/02/2020)  
 

Lạng Sơn, ngày        tháng 02 năm 2020 

      Kính gửi:  

- Lãnh đạo HĐND tỉnh; 

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; 

- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;  

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  

- Các đồng chí Ủy viên UBND tỉnh. 
 

Thực hiện Chương trình công tác của UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh 

gửi hồ sơ, tài liệu trình tại phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 02 năm 2020 

(họp ngày 26/02/2020) đến Lãnh đạo HĐND tỉnh, Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt 

Nam tỉnh, Lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh và các Ủy viên 

UBND tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị được mời dự họp nghiên cứu trước, 

chuẩn bị ý kiến tham gia tại phiên họp. 

Hồ sơ, tài liệu họp UBND tỉnh gửi các thành phần tại Giấy mời số 

57/GM-UBND ngày 21/02/2020 về việc họp UBND tỉnh tháng 02 năm 2020, cụ 

thể: 

 1. Dự thảo Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình phát triển kinh tế - xã hội 

tháng 02 và 02 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 năm 2020 (Sở Kế 

hoạch và Đầu tư trình).  

2. Dự thảo nhiệm vụ và dự toán lập Quy hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 

2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Sở Kế hoạch và Đầu tư trình). 

3. Dự thảo Nghị quyết điều chỉnh một số nội dung Nghị quyết số 14/NQ-

HĐND ngày 10/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về dự toán thu ngân sách 

nhà nước trên địa bàn, dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phương án phân 

bổ dự toán ngân sách địa phương năm 2019 (Sở Tài chính trình). 

4. Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh phê duyệt Đề án đào tạo, bồi 

dưỡng, tập huấn cán bộ quản lý, giáo viên giai đoạn 2020 - 2025 (Sở Giáo dục 

và Đào tạo trình). 

5. Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ 

một số điều của Quy định về hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn ban 

hành kèm theo Quyết định số 36/2018/QĐ-UBND ngày 19/4/2018 của UBND 

tỉnh Lạng Sơn (Sở Khoa học và Công nghệ trình). 

6. Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND 

tỉnh quy định về chính sách h  trợ đối với cán bộ, công chức cấp xã, người hoạt 

động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố dôi dư do s p xếp đơn vị 
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hành chính; s p xếp, sáp nhập thôn, tổ dân phố và s p xếp, cơ cấu lại đội ng  

cán bộ, công chức cấp xã, nh ng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã 

và ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Trình Ban Thường vụ Tỉnh uỷ 

kỳ 53, tháng 3, Sở Nội vụ trình). 

7. Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND 

tỉnh quy định về chức danh, số lượng, mức phụ cấp, phụ cấp kiêm nhiệm chức 

danh đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; mức khoán kinh phí 

hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã và mức phụ cấp, phụ cấp 

kiêm nhiệm chức danh đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ 

dân phố; mức bồi dưỡng người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố 

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Trình Ban Thường vụ Tỉnh uỷ kỳ 53, tháng 3, Sở Nội 

vụ trình). 

8. Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về việc giao số lượng cán bộ, công 

chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (thay thế  uyết   nh    

0  20 0  Đ-  N  ngày 2    20 0 c a   N  tỉnh v  việc giao     ư ng cán 

bộ, công chức xã, phường, th  tr n thuộc tỉnh Lạng Sơn, Sở Nội vụ trình). 

 Hồ sơ, tài liệu bằng bản giấy gửi Lãnh đạo HĐND tỉnh, Lãnh đạo Đoàn 

đại biểu Quốc hội tỉnh, Lãnh đạo Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch, các 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đề nghị các cơ quan, đơn vị được mời họp chủ động 

cập nhật tài liệu trên eOffice, Trang thông tin Văn phòng. 

Văn phòng UBND tỉnh đã chuẩn bị tài liệu trên máy tính tại phòng họp để 

Đại biểu dự họp 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 số 57/GM-UBND;  

- C, PVP UBND tỉnh, 

  các phòng CV, TH-CB; 

- Lưu: VT, TH (NNK). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 
 

Nguyễn Văn Hà 
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