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THÔNG BÁO 

Điều chỉnh thời gian, chương trình họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 7/2021 

(Ngày 28 tháng 7 năm 2021) 
_______________________ 

 

      Kính gửi: 

                                  - Lãnh đạo Hội đồng nhân dân tỉnh; 

   - Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; 

                                  - Lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; 

                                         - Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh.  

 

UBND tỉnh đã ban hành Giấy mời số 289/GM-UBND ngày 21/7/2021 về 

tổ chức họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 7/2021, thời gian họp ngày 28/7/2021. 

Do chiều ngày 28/7/2021 họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19, Chủ tịch 

UBND tỉnh quyết định điều chỉnh thời gian, chương trình phiên họp UBND tỉnh 

tháng 7/2021 như sau:  

I. Nội dung họp trong sáng ngày 28/7/2021  

1. Dự thảo Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 

và 7 tháng, nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2021 (Sở Kế hoạch và Đầu tư 

trình).  

2. Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh về 

việc ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn 

ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025 (Sở Kế hoạch và Đầu tư trình).  

3. Dự thảo Tờ trình của Ban cán sự đảng UBND tỉnh và dự thảo Quyết 

định của UBND tỉnh về phê duyệt danh mục dự án thu hút đầu tư vào tỉnh Lạng 

Sơn giai đoạn 2021 - 2025 (Sở Kế hoạch và Đầu tư trình).  

4. Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy chế làm việc của Uỷ 

ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 (Văn phòng UBND tỉnh trình).  

5. Dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về công tác dân 

tộc và thực hiện Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2030 (Trình Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy tháng 8, trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Đảng đoàn 

HĐND tỉnh thẩm định) (Ban Dân tộc trình) 

II. Nội dung họp trong chiều ngày 29/7/2021 (thời gian bắt đầu từ 14h00)  

1. Dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Kết luận số 130-KL/TU ngày 

16/6/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 07-

NQ/TU ngày 06/4/2011 về tăng cường công tác quy hoạch, xây dựng và phát 
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triển đô thị đến năm 2015 và những năm tiếp theo; gắn với thực hiện Chỉ thị số 

21-CT/TU ngày 04/5/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường lãnh đạo, 

chỉ đạo công tác chỉnh trang và phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh (Trình Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy tháng 8) (Sở Xây dựng trình).  

2. Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh phê duyệt đơn giá cây giống xuất 

vườn của một số loại cây trồng lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn trình).  

3. Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án đổi mới 

và nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

giai đoạn 2021 - 2025 (Sở Nội vụ trình).  

Các nội dung khác tại Giấy mời số 289/GM-UBND không thay đổi.  

 UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, tổ chức biết, dự họp./. 
 

Nơi nhận:  
- Thành phần tại Giấy mời 289/GM-UBND; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- C, PVP UBND tỉnh,  

các phòng CM, TH-CB;  

- Lưu: VT, THNC (ĐTK).    

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 
 

 
 

Phạm Hùng Trường  
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