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THÔNG BÁO 
Kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh  

(Ngày 07 tháng 10 năm 2019) 
 

Tại cuộc họp giao ban thường kỳ Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh 
ngày 07/10/2019, sau khi thảo luận các nội dung, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận 
như sau: 

1. Tờ trình số 64/TTr-HĐTĐ ngày 25/9/2019 của Hội đồng thẩm định 
Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh (Sở Công Thương) về phê duyệt Chương 
trình Xúc tiến thương mại tỉnh Lạng Sơn năm 2020. 

Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh là Chương trình được xây dựng 
trên cơ sở định hướng xuất khẩu, thị trường trong nước và thương mại nông thôn 
miền núi, biên giới, vùng sâu vùng xa phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế - 
xã hội của tỉnh theo từng thời kỳ được UBND tỉnh phê duyệt với mục tiêu: Tăng 
cường hoạt động xúc tiến thương mại, phát triển thị trường trong nước, đẩy 
mạnh xuất khẩu và phát triển thương mại nông thôn miền núi, biên giới, vùng 
sâu vùng xa và vùng đồng bào các dân tộc. 

Sở Công Thương và các cơ quan thành viên Hội đồng thẩm định Chương 
trình xúc tiến thương mại tỉnh (gồm các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền 
thông, Tài chính) chưa nêu cao tinh thần trách nhiệm, thẩm định chưa kỹ, còn 
chủ quan, cảm tính; do đó trình UBND tỉnh các đề án thuộc Chương trình xúc 
tiến thương mại tỉnh Lạng Sơn năm 2020 chưa đạt yêu cầu, còn sơ sài, cụ thể: 
Một số đề án có sự trùng lặp về nội dung thực hiện (Liên minh Hợp tác xã, Sở 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng tham gia đề án liên quan đến OCOP 
và tham gia quảng bá sản phẩm tại Hà Nội), nguồn lực thực hiện các đề án phân 
tán, không hiệu quả (chia thành nhiều đề án nhỏ lẻ), có đề án chưa phù hợp với 
mục tiêu Chương trình (đề án của UBND huyện Bắc Sơn thực hiện xúc tiến 
thương mại tại huyện). Yêu cầu Sở Công Thương và các cơ quan thành viên Hội 
đồng thẩm định Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh nghiêm túc rút kinh 
nghiệm trong thẩm tra các đề án thuộc Chương trình xúc tiến thương mại hằng 
năm.  

Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, 
đánh giá lại các nội dung hạn chế trên; xây dựng tiêu chí đánh giá các nội dung 
rõ ràng, ưu tiên giành nguồn lực cho các đơn vị triển khai thực hiện tốt để đảm 
bảo tính tập trung, phù hợp với mục tiêu Chương trình xúc tiến thương mại, phát 
huy hiệu quả tối đa ngân sách nhà nước. Hoàn thành, báo cáo UBND tỉnh trong 
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tháng 10/2019.   

2. Báo cáo số 490/BC-STNMT ngày 20/9/2019 của Sở Tài nguyên và 
Môi trường về xin chủ trương bán đấu giá các khu đất công trên địa bàn thành 
phố Lạng Sơn. 

a) Khu đất Tái định cư khối 9, phường Đông Kinh:  

Đồng ý với đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường không đấu giá diện 
tích 12,4m2 do thuộc quy hoạch đất giao thông.  

Phần đất còn lại với diện tích 219,8 m2 (ô đất 99,2m2 của thửa 396, ô đất 
60,9 m2 của thửa đất số 395 và ô đất 59,7 m2 của thửa đất số 394) nằm sát gốc 
đa, các hộ không nhận tái định cư: Giao UBND thành phố Lạng Sơn kiểm tra, 
đánh giá tính khả thi của việc thực hiện đấu giá diện tích đất trên để sử dụng vào 
mục đích đất ở hoặc nghiên cứu, đề xuất UBND tỉnh theo hướng bố trí một phần 
diện tích 219,8 m2 đất trên để sử dụng vào mục đích công cộng, phục vụ nhu cầu 
vui chơi, thể dục thể thao của Nhân dân khối 9, phường Đông Kinh; phần diện 
tích còn lại để đấu giá quyền sử dụng đất theo loại đất ở.  

b) Khu dân cư tập thể nhà máy xi măng thôn Tân Lập, xã Mai Pha:  

Đồng ý về việc UBND thành phố Lạng Sơn thực hiện đấu giá quyền sử 
dụng đất theo mục đích sử dụng đất ở đô thị đối với thửa đất số 250 có diện tích 
70,5m2 do đây là khu đất trống, được quy hoạch là đất ở đô thị; tiếp tục giao đất 
có thu tiền sử dụng đất cho đối tượng sử dụng đất liền kề đối với phần diện tích 
phù hợp với quy hoạch là đất ở khoảng 62,6m2 của thửa đất số 349 do khu đất 
có hình tam giác, không có đường đi vào.  

Giao UBND thành phố Lạng Sơn tiếp tục quản lý thửa đất số 367 diện 
tích 82,5m2 do khu đất được quy hoạch là đất giao thông. 

c) Khu đất đường cụt trên địa bàn thôn Khòn Khuyên, xã Mai Pha: 

Sở Tài nguyên và Môi trường đề xuất bán đấu giá thửa đất số 899, tờ bản đồ 
địa chính số 46 xã Mai Pha có diện tích 147,9m2 chưa báo cáo làm rõ việc ảnh 
hưởng đến các hộ dân sử dụng đất xung quanh thửa đất này: Giao Sở Tài nguyên 
và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, đánh giá kỹ 
hiện trạng sử dụng khu đất, dự báo các tác động đến các hộ gia đình sử dụng đất 
trong khu vực; đề xuất báo cáo UBND tỉnh trong tháng 10/2019. 

d) Khu đất trên địa bàn thôn Tân Lập, xã Mai Pha:  

Thửa đất số 433, tờ bản đồ địa chính số 10 diện tích 572,3m2 hiện có một 
tuyến mương rộng 02 mét chạy dài đến hết khu đất sẽ làm giảm công năng, hiệu 
quả sử dụng khu đất: Giao UBND thành phố Lạng Sơn kiểm tra, xem xét cụ thể 
tuyến mương chạy dọc khu đất, đề xuất báo cáo UBND tỉnh phương án dịch 
chuyển mương nước để tạo thành khu đất liền khoảnh nhằm khai thác tối đa hiệu 
quả, giá trị khu đất; báo cáo UBND tỉnh trong tháng 10/2019.  

 3. Tờ trình số 43/TTr-SKHCN ngày 29/8/2019 của Sở Khoa học và Công 
nghệ đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định nội dung và mức 



 3

chi hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 
đến năm 2025. 

Việc trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết về quy định nội dung và mức 
chi hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 
đến năm 2025 là đúng theo quy định tại Thông tư số 45/2019/TT-BTC ngày 
19/7/2019 của Bộ Tài chính và phù hợp tình hình thực tiễn của địa phương nhằm 
triển khai hiệu quả Kế hoạch số 143/KH-UBND ngày 14/8/2017 của UBND tỉnh 
về việc hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 
2017 - 2020.  

Giao Văn phòng phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ rà soát, hoàn 
thiện dự thảo văn bản của UBND tỉnh đề nghị Thường trực HĐND tỉnh chấp 
thuận xây dựng nghị quyết trên. 

  4. Công văn số 903/UBND-KT&HT của UBND huyện Hữu Lũng về đề 
nghị thi công 02 nút giao đoạn qua thị trấn Hữu Lũng bổ sung vào hợp phần 
Quốc lộ 1A, Dự án cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn. 

Để đảm bảo an toàn giao thông, mỹ quan đô thị khu vực thị trấn Hữu 
Lũng, UBND tỉnh đồng ý cho bổ sung hạng mục cải tạo 02 nút giao từ Quốc lộ 1 
vào thị trấn Hữu Lũng tại Km 81+500 và Km 86+500 vào Dự án đầu tư xây 
dựng tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn đoạn Km45+100-Km108+500, kết 
hợp tăng cường mặt đường Quốc lộ 1 đoạn Km1+800-Km106+500, tỉnh Bắc 
Giang và tỉnh Lạng Sơn theo hình thức hợp đồng BOT (Dự án thành phần 1). 

Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở 
Giao thông vận tải, UBND huyện Hữu Lũng, Công ty Cổ phần BOT Bắc Giang - 
Lạng Sơn nghiên cứu quy mô xây dựng bảo đảm yêu cầu kỹ thuật, phù hợp với 
hiện trạng thực tế khu vực nút giao; hoàn chỉnh hồ sơ thiết kế, dự toán bổ sung, 
trình thẩm định, phê duyệt theo quy định. 

 5. Báo cáo số  472/BC-SKHĐT ngày 27/9/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu 
tư về việc đề xuất đầu tư sửa chữa, cải tạo cơ sở vật chất Trường THPT Đồng 
Bành, huyện Chi Lăng. 

Trường THPT Đồng Bành sau 10 năm đưa vào sử dụng, hiện tại một số 
hạng mục công trình của trường đã xuống cấp, đặc biệt là nền tầng 1 của các khu 
nhà lớp học, nhà hành chính, nhà xưởng... đã lún, võng, lan can bị gẫy nứt 
không đảm bảo an toàn, ảnh hưởng đến các hoạt động dạy và học của nhà 
trường, do đó việc sửa chữa, chống xuống cấp là cần thiết và cấp bách. 

UBND tỉnh đồng ý chủ trương đầu tư sửa chữa, cải tạo cơ sở vật chất 
Trường THPT Đồng Bành, huyện Chi Lăng như đề nghị của Sở Kế hoạch và 
Đầu tư tại Báo cáo trên. 

Giao Sở Tài chính tham mưu cân đối nguồn vốn chi sự nghiệp ngân sách 
tỉnh trong kế hoạch năm 2020 để thực hiện đầu tư sửa chữa, cải tạo Trường 
THPT Đồng Bành huyện Chi Lăng. 
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Giao Sở Giáo dục và Đào tạo làm chủ đầu tư, thực hiện thủ tục đầu tư xây 
dựng theo quy định. 

6. Báo cáo số 367/BC-STC ngày 26/9/2019 của Sở Tài chính về việc sửa 
chữa Nhà kiểm soát liên hợp Cốc Nam và một số hạng mục tại khu vực cửa 
khẩu Cốc Nam huyện Văn Lãng. 

Nhà kiểm soát liên hợp Cốc Nam và một số hạng mục tại khu vực cửa 
khẩu Cốc Nam huyện Văn Lãng có một số hạng mục đã bị hư hỏng không sử 
dụng được, không đảm bảo vệ sinh môi trường, do vậy việc sửa chữa Nhà kiểm 
soát liên hợp Cốc Nam và một số hạng mục tại khu vực cửa khẩu Cốc Nam 
huyện Văn Lãng là cần thiết. UBND tỉnh đồng ý chủ trương đầu tư sửa chữa, cải 
tạo các hạng mục Nhà kiểm soát liên hợp Cốc Nam, huyện Văn Lãng, hệ thống 
thoát nước khu vực Cổng cửa khẩu và sơn phân làn giao thông khu vực cửa 
khẩu Cốc Nam huyện Văn Lãng như đề nghị của Sở Tài chính tại báo cáo trên. 

Giao Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn làm chủ 
đầu tư, thực hiện trình tự thủ tục đầu tư xây dựng theo quy định. 

7. Báo cáo số 372/BC-STC ngày 30/9/2019 của Sở Tài chính về việc tạm 
ứng cho dự án Bệnh viện đa khoa tỉnh Lạng Sơn (quy mô 700 giường). 

Để giảm nợ đọng xây dựng cơ bản, hỗ trợ nhà thầu giải quyết khó khăn 
do đã ứng trước kinh phí để triển khai thi công thực hiện, UBND tỉnh đồng ý 
chủ trương tạm ứng cho Sở Y tế 50.000 triệu đồng từ nguồn ngân sách tỉnh 
năm 2019 để thanh toán khối lượng hoàn thành dự án đầu tư xây dựng công 
trình Bệnh viện đa khoa tỉnh Lạng Sơn - giai đoạn I. Nguồn hoàn ứng dự kiến từ 
nguồn kết dư ngân sách năm 2018 và nguồn giảm trừ ngân sách cấp chi lương 
năm 2019 của ngành y tế. 

Giao Văn phòng UBND tỉnh rà soát, hoàn thiện dự thảo văn bản của 
UBND tỉnh xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy và Thường trực HĐND tỉnh về nội 
dung trên để có cơ sở triển khai các bước tiếp theo. 

Giao đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện 
nội dung trên. 

 8. Một số nội dung quyết định về hỗ trợ khác báo cáo, xin ý kiến Chủ tịch 
UBND tỉnh sau cuộc họp chuyên đề GPMB tháng 8, 9/2019.  

Các nội dung trên đã được thảo luận, thống nhất đề xuất tại cuộc họp 
chuyên đề về GPMB tháng 8, 9/2019. Các nội dung hỗ trợ khác đã được xem xét 
kỹ lưỡng, có cân nhắc đến hoàn cảnh thực tế của từng hộ gia đình, việc vận dụng 
các cơ chế chính sách linh hoạt, bảo đảm theo đúng các quy định hiện hành. 
UBND tỉnh đồng ý với nội dung đã kết luận tại cuộc họp chuyên đề, yêu cầu các 
cơ quan liên quan thực hiện nghiêm túc, khẩn trương các ý kiến đã chỉ đạo. 

9. Tại Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 có hiệu lực kể từ ngày 
01/01/2019 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến quy 
hoạch không còn quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh. Đến nay Chính phủ đã ban 
hành Nghị định thi hành Luật Quy hoạch nhưng chưa có Thông tư hướng dẫn 
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chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất cấp 
tỉnh, cấp huyện đối với các dự án phát sinh không phù hợp với quy hoạch, kế 
hoạch sử dụng đất hiện tại; mặt khác, quy hoạch sử dụng đất cấp huyện chỉ được 
phê duyệt sau khi quy hoạch tỉnh được phê duyệt. 

Để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đáp ứng yêu cầu công tác quản 
lý nhà nước về đất đai, làm cơ sở triển khai kịp thời các dự án đã thu hút được 
vào tỉnh đầu tư trong năm 2019-2020 và danh mục các dự án thu hút đầu tư vào 
tỉnh giai đoạn 2019-2025, Đề án xác định các điểm tạo quỹ đất phục vụ phát 
triển kinh tế - xã hội dọc tuyến đường cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn giai đoạn 
2018 – 2035, UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp 
với các cơ quan có liên quan rà soát, tổng hợp các vướng mắc về lĩnh vực tài 
nguyên và môi trường (đất đai, khoáng sản, nước, bảo vệ môi trường), dự thảo 
văn bản của UBND tỉnh đăng ký làm việc với lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi 
trường để xin ý kiến tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trên. Hoàn thành báo cáo 
UBND tỉnh trong tháng 10/2019.  

10. Thời gian qua, Sở Y tế và các cơ quan liên quan đã có nhiều cố gắng, 
tích cực thực hiện, đưa dự án Bệnh viên Đa khoa tỉnh (700 giường) vào hoạt 
động. Để đảm bảo đưa dự án Bệnh viên Đa khoa tỉnh (700 giường) đi vào hoạt 
động theo đúng quy định, UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ 
quan liên quan chủ động khắc phục các khiếm khuyết của công trình và khẩn 
trương kiểm tra, rà soát, hoàn thiện hồ sơ pháp lý và chủ động mời Cục Giám 
định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng thuộc Bộ Xây dựng lên 
nghiệm thu để đưa toàn bộ công trình vào sử dụng; chỉ đạo các nhà thầu thi công 
vệ sinh công trường sạch sẽ đối với từng gói thầu, trồng cây xanh, hoàn thiện 
cảnh quan khu vực khuôn viên và xung quanh Bệnh viện; tăng cường công tác 
tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về việc chuyển Bệnh viên 
đa khoa tỉnh đến cơ sở mới để Nhân dân tỉnh Lạng Sơn phấn khởi, chủ động 
trong việc đi khám, chữa bệnh.  

Giao Sở Nội vụ hướng dẫn Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh biệt 
phái 01 viên chức có đủ trình độ năng lực chuyên môn sang Sở Y tế để tham 
mưu hoàn thiện hồ sơ pháp lý dự án Bệnh viên Đa khoa tỉnh (700 giường). 

11. Việc lập Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 
hiện có một số khó khăn, vướng mắc nên chưa xây dựng xong dự thảo nhiệm vụ 
lập quy hoạch này. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục chủ trì, phối hợp với 
các cơ quan liên quan mời, làm việc với các nhóm tư vấn, chuyên gia đầu ngành 
về lĩnh vực này để kịp thời tham mưu UBND tỉnh giải quyết khó khăn, vướng 
mắc về việc này. 

12. Theo báo cáo sơ bộ về kết rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019 
thì chỉ tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo đạt kết quả tích cực so với các năm trước đây. 
Để bảo đảm công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo 
quy định tại Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19/11/2015 của Thủ tướng 
Chính phủ về ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 
2016 -2020 phản ánh đúng tình hình thực tế trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh giao 
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Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp tục chủ trì, phối hợp với các cơ quan 
có liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát về kết rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo 
năm 2019. Chủ động báo cáo UBND tỉnh các vấn đề phát sinh, vướng mắc. 

13. Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các cơ quan liên quan 
tham mưu, thành lập Đoàn Kiểm tra liên ngành về thực hiện Luật Trẻ em trên 
địa bàn tỉnh trong tháng 11/2019. Triển khai rà soát, thống kê và xây dựng biểu 
đồ về trẻ em có hoàn cảnh hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh, xác định được 
các vùng lõi, phân loại các nhóm đối tượng có hoàn cảnh khác nhau để đề xuất 
các biện pháp hỗ trợ, giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, có nguy cơ rơi vào 
hoàn cảnh đặc biệt.  

14. Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai việc chuẩn bị các điều kiện để thực 
hiện đổi mới chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa theo đúng chỉ 
đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo; báo cáo UBND tỉnh vào đầu tháng 11/2019 
(kết quả thực hiện; những khó khăn, vướng mắc; nhiệm vụ, giải pháp thời gian 
tới). 

15. Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tăng cường 
kiểm tra, giám sát các cơ sở hành nghề y, dược ngoài công lập về giấy phép hoạt 
động, các điều kiện khám bệnh, chữa bệnh đúng quy định, xử lý nghiêm các 
trường hợp vi phạm pháp luật về hành nghề y, dược ngoài công lập. 

16. Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: 

- Xây dựng báo cáo về tình hình xây dựng lực lượng vận động viên, nghệ 
sĩ do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch quản lý; đề xuất UBND tỉnh cơ chế, 
chính sách hỗ trợ, thu hút các vận động viên, nghệ sĩ có trình độ chuyên môn 
cao để đẩy mạnh và nâng cao chất lượng sự nghiệp văn hóa - văn nghệ, thể dục - 
thể thao của tỉnh; báo cáo UBND tỉnh trong tháng 10/2019.  

- Chuẩn bị các điều kiện tổ chức Lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí 
Hoàng Văn Thụ (04/11/1909 - 04/11/2019), 188 năm Ngày thành lập tỉnh Lạng 
Sơn (04/11/1831 - 04/11/2019) và Chương trình du lịch “Qua những miền di sản 
Việt Bắc” lần thứ XI - Lạng Sơn 2019, trong đó hoàn thành Giấy mời, danh sách 
khách mời, chương trình dâng hương xong trước ngày 15/10/2019.  

17. Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng 
Báo cáo tổng kết đợt thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng kỷ niệm 110 
ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ (04/11/1909 - 04/11/2019), 188 năm ngày 
thành lập tỉnh Lạng Sơn (04/11/1831 - 04/11/2019); phối hợp với Ban Tuyên 
giáo Tỉnh ủy tổ chức tổng kết và trao thưởng đợt thi đua cao điểm; báo cáo 
UBND tỉnh trước ngày 20/10/2019. 

18. Giao Văn phòng UBND tỉnh 

- Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư kiểm tra, rà soát lại kinh phí hỗ 
trợ của các nhà đầu tư đã cam kết cho tỉnh tại Hội nghị xúc tiến đầu tư. Chủ 
động tham mưu cho UBND tỉnh ban hành thư cảm ơn các đồng chí lãnh đạo 
Trung ương, nhà đầu tư, doanh nghiệp. 
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- Phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu UBND tỉnh chuẩn bị 
các nội dung trình kỳ họp HĐND tỉnh cuối năm 2019. 

UBND tỉnh thông báo để các cơ quan có liên quan biết, thực hiện./. 
   

 ơNơi nhận:  
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Văn phòng: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh,  
  Đoàn ĐBQH tỉnh; 
- Các sở: KHĐT, TC, TNMT, GTVT, NNPTNT, 
LĐTBXH, GDĐT, VHTTDL, NV, YT, XD, CT, 
KHCN, TTTT, BQL KKTCK ĐĐ-LS;  
- UBND các huyện: VL, C.Lăng, HL, TPLS;  
- C, PVP UBND tỉnh, 
  các phòng CV, TH-CB;  
- Lưu: VT, TH (PT). 
 

TL. CHỦ TỊCH 
CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
  
 

Phùng Quang Hội 
 

 


		2019-10-10T09:20:11+0700
	Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn


		2019-10-10T09:20:29+0700
	Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn




