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THÔNG BÁO 

Kết luận Phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 10/2022 (kỳ 2) 
 

 

Ngày 31/10/2022, UBND tỉnh đã tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 10 

năm 2022 (kỳ 2). Sau khi thảo luận, thống nhất, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ 

tịch UBND tỉnh kết luận các nội dung họp như sau:  

1. Dự thảo Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và 

10 tháng, nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2022 (Sở Kế hoạch và Đầu tư trình). 

 Qua xem xét, thảo luận, UBND tỉnh cơ bản thống nhất với nội dung dự 

thảo do Sở Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị. Sở có trách nhiệm tiếp thu tối đa các ý 

kiến tham gia, hoàn thiện dự thảo, trình UBND tỉnh trước ngày 05/11/2022 để 

xem xét ban hành. 

2. Dự thảo Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình và kết quả thực hiện các 

mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; mục tiêu, nhiệm vụ kế 

hoạch năm 2023 (Trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy tháng 11; Sở Kế hoạch và Đầu 

tư trình). 

Bước vào năm 2022, tỉnh Lạng Sơn tiếp tục đối mặt với những khó khăn, 

yếu tố không thuận lợi như dịch Covid-19 diễn biến phức tạp trong quý I và nửa 

đầu quý II/2022, trong khi đó hậu quả của đại dịch từ các năm trước chưa được 

giải quyết triệt để; Trung ương chậm phân bổ vốn các chương trình mục tiêu 

quốc gia; đợt mưa lũ lớn đầu tháng 5/2022 đã gây nhiều thiệt hại, ảnh hưởng lớn 

đến hoạt động sản xuất nông nghiệp trên địa bàn một số huyện, hiện vẫn chưa 

được Trung ương hỗ trợ kinh phí khắc phục hậu quả; chính sách “Zezo Covid” 

của phía Trung Quốc ảnh hưởng đến hoạt động xuất nhập khẩu, kết quả thu ngân 

sách của tỉnh; xung đột tại một số quốc gia trên thế giới tác động đến thị trường 

chung, giá cả một số mặt hàng tăng cao, nhất là về nhiên liệu ảnh hưởng lớn tới 

hoạt động sản xuất, đời sống của Nhân dân; một số mặt hàng xuất khẩu có thế 

mạnh của tỉnh (như gỗ dán) bị đình trệ do nằm trong nhóm sản phẩm của Việt 

Nam bị các đối tác thương mại tiến hành điều tra chống gian lận xuất xứ,...  

Tuy nhiên, với tinh thần cố gắng, nỗ lực của cả hệ thống chính trị và các 

tầng lớp nhân dân, năm 2022 tỉnh dự kiến đạt 18/18 nhóm chỉ tiêu kinh tế - xã 

hội đã đề ra. Sau khi đại dịch Covid-19 được khống chế, kinh tế của tỉnh nhìn 

chung phục hồi nhanh và toàn diện; sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, hoạt 

động thương mại, du lịch, dịch vụ có bước tăng trưởng. Công tác lập Quy hoạch 

tỉnh triển khai thực hiện cơ bản theo đúng kế hoạch đề ra; các nhiệm vụ về 

chuyển đổi số, cải cách hành chính được quan tâm đẩy mạnh, thứ hạng tăng cao; 

lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều chuyển biến tích cực và tiến bộ; đời sống 
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Nhân dân tiếp tục được cải thiện. Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội 

được bảo đảm; quan hệ đối ngoại được tăng cường, mở rộng, ngoài hợp tác 

truyền thống với Quảng Tây, Trung Quốc đã có những bước tiến, mở ra nhiều 

cơ hội hợp tác với các đối tác, tổ chức quốc tế khác.  

Qua phân tích, thảo luận, UBND tỉnh cơ bản nhất trí với nội dung trình 

của Sở Kế hoạch và Đầu tư. Một số nội dung cần tiếp tục hoàn thiện như sau: 

a) Công tác chỉ đạo, điều hành  

- Thể hiện rõ hơn về sự chỉ đạo cụ thể, kịp thời, linh hoạt của UBND tỉnh.  

- Bổ sung việc tập trung giải quyết các kiến nghị, kết luận của thanh tra, 

kiểm toán, của các đoàn giám sát liên quan.  

b) Kết quả thực hiện  

- Thống nhất số liệu thu chi ngân sách năm 2022 như dự thảo Báo cáo của 

UBND tỉnh về tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách năm 2022; phương 

án phân bổ ngân sách địa phương năm 2023 và Kế hoạch Tài chính - Ngân sách 

nhà nước 3 năm 2023 - 2025 do Sở Tài chính trình. Sở Kế hoạch và Đầu tư có 

trách nhiệm phối hợp, cập nhật số liệu cho đồng bộ, thống nhất.  

- Biên tập gọn nội dung kết quả chuyển đổi số trên cơ sở các nhiệm vụ, 

nội dung trọng tâm.  

c) Hạn chế, khó khăn cần bổ sung, nhấn mạnh các nội dung sau:  

- Bổ sung hạn chế về yếu tố thị trường đầu ra nên ảnh hưởng đến hoạt 

động sản xuất của doanh nghiệp, tiêu thụ một số sản phẩm. 

- Môi trường đầu tư kinh doanh trên địa bàn tỉnh đã được thường xuyên 

quan tâm cải thiện nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu. 

- Nguồn vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia Trung ương giao chậm 

nên ảnh hưởng đến tiến độ triển khai thực hiện. 

- Thu hút đầu tư giảm so với năm 2021, nguyên nhân do nhiều doanh 

nghiệp bị ảnh hưởng dịch Covid-19 từ các năm trước; thủ tục đầu tư còn rườm 

rà. 

- Tiến độ giải phóng mặt bằng chậm, chưa đạt yêu cầu. 

- Một số dự án lớn chậm triển khai do các khó khăn, vướng mắc thuộc 

thẩm quyền giải quyết của trung ương. 

- Đã phát sinh một số đơn thư, vụ việc khiếu kiện tập trung đông người, 

vượt cấp. 

- Bổ sung nội dung ngoài ngành y tế thì số lượng giáo viên, cán bộ ngành 

giáo dục xin nghỉ việc, chuyển việc nhiều. 

- Bỏ phần diễn giải nội dung nguyên nhân của kết quả đạt được. 

d) Nhiệm vụ, giải pháp năm 2023 
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- Rà soát, cập nhật bổ sung các nội dung, nhiệm vụ có tính chất định 

lượng cụ thể, trong đó có nội dung tổ chức khởi công dự án tuyến cao tốc cửa 

khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng theo hình thức BOT. 

- Thống nhất chỉ tiêu tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 94,5% 

theo Kế hoạch của UBND tỉnh.  

Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu các ý kiến tham gia, tiếp tục rà soát, cập 

nhật số liệu, khẩn trương hoàn thiện, dự thảo văn bản của Ban cán sự đảng 

UBND tỉnh, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 07/11/2022 để trình xin ý kiến Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy.  

3. Dự thảo Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình thực hiện kế hoạch đầu 

tư công năm 2022, dự kiến kế hoạch năm 2023 (Trình Ban Thường vụ Tỉnh uỷ 

tháng 11; Sở Kế hoạch và Đầu tư trình). 

Dự kiến kế hoạch đầu tư công và kế hoạch vốn thực hiện các chương trình 

mục tiêu quốc gia năm 2023 tỉnh Lạng Sơn đã được HĐND tỉnh thông qua tại 

Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 27/9/2022. Ngày 12/10/2022, Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư đã có văn bản số 7248/BKHĐT-TH về dự kiến kế hoạch đầu tư công 

năm 2023; trên cơ sở đó Sở Kế hoạch và Đầu tư đã rà soát, cập nhật lại phương 

án Kế hoạch đầu tư công năm 2023 của tỉnh. Qua phân tích, thảo luận, UBND 

tỉnh cơ bản nhất trí với nội dung dự thảo Báo cáo do Sở Kế hoạch và Đầu tư 

chuẩn bị. 

Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu các ý kiến tham gia, tiếp tục rà soát, cập 

nhật phân bổ của Trung ương, hoàn chỉnh phương án, hồ sơ trình Ban Thường 

vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định; thời 

hạn hoàn thành trước ngày 07/11/2022.  

4. Dự thảo Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về 

thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung 

ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh 

tế tập thể trong giai đoạn mới (Sở Kế hoạch và Đầu tư trình). 

Việc trình ban hành Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ 

tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW là cần thiết theo tinh thần chỉ đạo 

của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, để cụ thể hóa các nhiệm vụ và thúc đẩy 

phát triển khu vực kinh tế tập thể của tỉnh, khắc phục các hạn chế đã được chỉ ra 

sau 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 Khóa IX. 

Qua phân tích, thảo luận, UBND tỉnh cơ bản thống nhất với nội dung trình 

của Sở Kế hoạch và Đầu tư. Một số nội dung cần hoàn thiện như sau:  

- Rà soát điều chỉnh lại chỉ tiêu về tổ hợp tác đến năm 2030, tầm nhìn đến 

năm 2045 cho phù hợp Nghị quyết số 20-NQ/TW và sự phát triển của tỉnh trong 

thời gian tới. 

- Nghiên cứu bổ sung mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ về phát triển hợp tác xã 

trong các lĩnh vực khác như công nghiệp, xây dựng, dịch vụ, thương mại, du 

lịch… cho phù hợp với đặc thù của tỉnh.  
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- Rà soát, đối chiếu về một số chỉ tiêu chuyển đổi số của Hợp tác xã cho 

phù hợp, đồng bộ với Nghị quyết số 49-NQ/TU ngày 28/9/2021 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Lạng Sơn đến năm 2025, định hướng 

đến năm 2030. 

- Đưa nhiệm vụ, giải pháp về công các lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng lên đầu 

tiên trong phần nhiệm vụ và giải pháp thực hiện, đồng thời xem xét gộp với 

nhiệm vụ về công tác tuyên truyền. 

- Biên tập mạch lạc nội dung phần tổ chức thực hiện. 

Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu các ý kiến tham gia, tập trung hoàn thiện, 

báo cáo UBND tỉnh trước ngày 07/11/2022 để trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 

5. Dự thảo Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình thực hiện dự toán thu, chi 

ngân sách năm 2022; phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2023 và Kế 

hoạch Tài chính - Ngân sách nhà nước 3 năm 2023 - 2025 (Sở Tài chính trình). 

Đây là nội dung báo cáo định kỳ hằng năm trình HĐND tỉnh theo quy 

định. Qua xem xét, thảo luận, UBND tỉnh cơ bản nhất trí với nội dung trình của 

Sở Tài chính. Dự thảo báo cáo đã đánh giá những kết quả đạt được, tồn tại, hạn 

chế trong thực hiện dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2022; dự báo 

những thuận lợi, khó khăn thách thức, xây dựng phương án phân bổ dự toán 

năm 2023, kế hoạch tài chính 3 năm 2023 - 2025 và những giải pháp thực hiện. 

Trong đó phần giải pháp cần bổ sung, nhấn mạnh 05 nhóm giải pháp sau: 

- Đẩy mạnh phát triển sản xuất, phát triển doanh nghiệp bằng cách tạo môi 

trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, thuận lợi; chuẩn bị mặt bằng để bàn 

giao cho doanh nghiệp; tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp trên địa bàn 

phát triển mở rộng sản xuất kinh doanh. 

- Đẩy mạnh các giải pháp nhằm nâng cao năng lực thông quan hàng hóa 

xuất nhập khẩu tại các cửa khẩu trên địa bàn. 

- Tập trung đấu giá các khu đất công bảo đảm theo đúng quy hoạch, kế 

hoạch sử dụng đất; chú trọng thực hiện trình tự, thủ tục theo đúng quy định của 

pháp luật về đấu giá tài sản. 

- Rà soát các khoản thu ngân sách nhà nước để thu đúng, thu đủ, tránh thất 

thoát khoản thu; tập trung truy thu một số các khoản thu đặc thù của tỉnh biên 

giới, rà soát thuế khoán cho sát, đúng với thực tế...; đẩy mạnh thu thuế nợ đọng, 

thực hiện xóa nợ cho các đối tượng theo quy định. 

- Các cấp, các ngành quán triệt, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong 

chi ngân sách; thực hiện tốt công tác lập, thẩm định, phê duyệt dự toán, công tác 

đấu thầu lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu mua sắm hàng hóa, dịch vụ, xây 

lắp. Đồng thời tăng cường công tác thanh kiểm tra, chấp hành các quy định về 

tiêu chuẩn, định mức, chế độ, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 

Sở Tài chính tiếp thu các ý kiến tham gia, tiếp tục rà soát, hoàn thiện dự 

thảo báo cáo UBND tỉnh trước ngày 07/11/2022 để trình Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy trước khi trình kỳ họp HĐND tỉnh kỳ cuối năm 2022.  
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6. Dự thảo Quyết định quy định danh mục trình độ, chuyên ngành khuyến 

khích cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo sau đại học và thu hút 

người có trình độ chuyên môn cao về công tác tại tỉnh (Sở Nội vụ trình). 

  Việc ban hành danh mục khuyến khích đào tạo sau đại học và thu hút 

người có trình độ chuyên môn cao về công tác tại tỉnh là cần thiết nhằm khuyến 

khích và định hướng cán bộ, công chức, viên chức tham gia đào tạo nâng cao 

trình độ chuyên môn đối với các chuyên ngành tỉnh đang cần và thu hút người 

có trình độ chuyên môn cao vào công tác trong các cơ quan của Đảng, Nhà 

nước, các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh để nâng cao chất lượng 

nguồn nhân lực, chất lượng làm việc... Đây là bước cụ thể hóa Nghị quyết số 69-

NQ/TU ngày 15/02/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển nguồn 

nhân lực tỉnh Lạng Sơn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và Nghị quyết 

số 15/2022/NQ-HĐND ngày 07/7/2022 của HĐND tỉnh Quy định chính sách 

khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo sau đại học và 

thu hút người có trình độ chuyên môn cao về công tác tại tỉnh Lạng Sơn. 

Qua phân tích, thảo luận, nội dung trình của Sở Nội vụ đã bám sát Nghị 

quyết số 15/2022/NQ-HĐND ngày 07/7/2022 của HĐND tỉnh Quy định chính 

sách khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo sau đại học 

và thu hút người có trình độ chuyên môn cao về công tác tại tỉnh Lạng Sơn; 

Thông tư số 09/2022/TT-BGDĐT ngày 06/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo quy định danh mục thống kê ngành đào tạo giáo dục đại học; kế thừa 

Quyết định số 786/QĐ-UBND ngày 21/4/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành 

danh mục trình độ, chuyên ngành khuyến khích đào tạo và thu hút người có trình 

độ chuyên môn cao về công tác tại tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2021-2025; UBND 

tỉnh thống nhất với nội dung trình như dự thảo.  

Sở Nội vụ tiếp thu các ý kiến tham gia, hoàn thiện dự thảo, trình UBND 

tỉnh trước ngày 07/11/2022 để xem xét ban hành.  

7. Dự thảo Kế hoạch của Ban thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 

22-NQ/TW ngày 30/8/2022 của Bộ Chính trị về phòng thủ dân sự đến năm 2030 

và những năm tiếp theo (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trình).  

 Với đặc thù là tỉnh miền núi, biên giới, công tác phòng thủ dân sự có ý 

nghĩa rất quan trọng. Việc trình ban hành Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW là cần thiết theo tinh thần chỉ đạo của của 

Bộ Chính trị, cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp về phòng thủ dân sự trên địa 

bàn tỉnh gắn với các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. 

Qua xem xét dự thảo đã bám sát Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 

30/8/2022 của Bộ Chính trị, phù hợp với điều kiện của tỉnh. Một số nội dung cần 

hoàn thiện như sau: 

- Nghiên cứu bổ sung một số chỉ tiêu cụ thể để tạo thuận lợi trong chỉ đạo, 

điều hành và đánh giá, sơ kết, tổng kết. 
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- Phần nhiệm vụ, giải pháp cần biên tập, điều chỉnh lại để phù hợp với 

tính chất Kế hoạch cấp tỉnh; chuyển nội dung nhiệm vụ, giải pháp thứ 9 sang 

phần tổ chức thực hiện. 

- Biên tập cụ thể, mạch lạc phần tổ chức thực hiện: nhiệm vụ chung về tổ 

chức triển khai thực hiện và cụ thể hóa kế hoạch của các cơ sở đảng; giao Ban 

Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì công tác tuyên truyền; Đảng ủy Quân sự chủ trì phối 

hợp với Ban cán sự đảng UBND tỉnh triển khai thực hiện và sơ kết, tổng kết,... 

 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh có trách nhiệm tiếp thu các ý kiến tham gia, tập 

trung hoàn thiện, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 07/11/2022 để trình Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy xem xét ban hành.  

 8. Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên 

đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch). 

 Để triển khai Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính 

phủ ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng; 

Thông tư số 36/2006/TT-BVHTT ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá - 

Thông tin hướng dẫn thực hiện một số điều của Quy chế đặt tên, đổi tên đường, 

phố và công trình công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 91/2005/NĐ-CP 

của Chính phủ, phù hợp với các đặc điểm, điều kiện của tỉnh Lạng Sơn. UBND 

tỉnh thống nhất sự cần thiết ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và 

công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Việc đặt tên, đổi tên đường, 

phố và công trình công cộng góp phần thực hiện tốt công tác quản lý đô thị, 

quản lý hành chính; tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong các hoạt 

động giao dịch kinh tế, văn hóa - xã hội. Góp phần giáo dục truyền thống lịch sử 

- văn hóa dân tộc, nâng cao tình yêu quê hương, đất nước, tinh thần đoàn kết, 

lòng tự hào dân tộc.  

 Sau khi xem xét, UBND tỉnh cơ bản nhất trí với nội dung dự thảo Quy 

chế. Trong đó thống nhất UBND tỉnh ủy quyền có thời hạn cho UBND cấp 

huyện xem xét quyết định đặt tên đối với các công trình công cộng quy mô khác 

theo quy định tại Nghị định số 91/2005/NĐ-CP của Chính phủ. 

 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm tiếp thu đầy đủ các ý 

kiến tham gia, rà soát hoàn thiện dự thảo, trình UBND tỉnh ban hành trước 

ngày 10/11/2022.  

9. Dự thảo Quyết định phê duyệt Ngân hàng tên đường, phố và công trình 

công cộng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch). 

Để triển khai Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính 

phủ ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng; 

Thông tư số 36/2006/TT-BVHTT ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa - 

Thông tin hướng dẫn thực hiện một số điều của Quy chế đặt tên, đổi tên đường, 

phố, công trình công cộng; đồng thời thiết lập cơ sở dữ liệu, sự chủ động trong 

việc đặt tên đường phố, các công trình công cộng trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh 

thống nhất sự cần thiết ban hành Quyết định trên và nhất trí thông qua nội dung 
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dự thảo Quyết định phê duyệt Ngân hàng tên đường, phố và công trình công 

cộng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục rà soát, bổ sung đầy đủ về ý 

nghĩa, giá trị lịch sử, văn hóa của các tên trong ngân hàng tên; tiếp tục phối hợp 

với UBND các huyện, thành phố rà soát lại toàn bộ các tên để lựa chọn bảo đảm 

đầy đủ, toàn diện theo đúng tiêu chí quy định. 

Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp thu các ý kiến tham gia, hoàn 

thành dự thảo Tờ trình của Ban cán sự đảng UBND tỉnh trước ngày 10/11/2022 

để báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy trước khi phê duyệt. 

10. Dự thảo Tờ trình của Ban cán sự đảng UBND tỉnh đăng ký chương 

trình làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 

2023 (Văn phòng UBND tỉnh trình). 

Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy về việc đăng ký nội dung chương trình làm 

việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ năm 2023, Văn 

phòng UBND tỉnh đã phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng dự thảo 

Chương trình làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy năm 2023. Qua xem xét, UBND tỉnh cơ bản nhất trí với nội dung trình của 

Văn phòng UBND tỉnh. Để công tác tham mưu xây dựng chương trình làm việc 

của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2023 bao quát, 

đầy đủ, yêu cầu các sở, ban, ngành theo chức năng, nhiệm vụ tiếp tục rà soát lại, 

thực hiện đăng ký bổ sung các nội dung, nhiệm vụ thuộc thẩm quyền của Ban 

Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2023, trong đó lưu ý các 

nội dung xây dựng chính sách đặc thù của tỉnh cần báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy; các nội dung diễn tập Khu vực phòng thủ tỉnh năm 2023,... gửi Văn phòng 

UBND tỉnh tổng hợp chậm nhất trong ngày 05/11/2022. 

UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các 

huyện, thành phố tổ chức thực hiện./.  
 

Nơi nhận: 
- Văn phòng Chính phủ;  

- Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh uỷ;  

- Lãnh đạo HĐND tỉnh;  

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; 

- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; 

- Các Ban Đảng Tỉnh ủy, các Ban HĐND tỉnh; 

- Văn phòng: TU, Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh; 

- Sở, ban, ngành; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Đài PT-TH tỉnh, Báo Lạng Sơn; 

- C, PVP UBND tỉnh, 

  các phòng CM, Ban TCD, TH-CB;   

- Lưu: VT, THNC (ĐDĐ). 
 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

Phạm Hùng Trường  

 


		2022-11-04T17:04:49+0700


		2022-11-05T11:20:28+0700


		2022-11-05T11:20:28+0700


		2022-11-05T11:20:28+0700




