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THÔNG BÁO 

Kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh  
(Ngày 17 tháng 6 năm 2019) 

 

Sau khi xem xét báo cáo giao ban thường kỳ Chủ tịch, các Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh ngày 17/6/2019, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau: 

1. Báo cáo số 225/BC-STC ngày 10/6/2019 của Sở Tài chính về xử lý cơ 
sở nhà đất là trụ sở cũ Tòa án nhân dân tỉnh 

Theo quy hoạch chi tiết xây dựng phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn 
được phê duyệt tại Quyết định số 2490/QĐ-UBND ngày 07/12/2018 của UBND 
tỉnh thì khu đất trụ sở cũ Tòa án nhân dân tỉnh được quy hoạch thành khu đất 
hỗn hợp, không thuộc pham vi quy hoạch Khu hành chính tập trung của tỉnh. 
UBND tỉnh đồng ý về chủ trương đấu giá khu đất trên theo định hướng quy 
hoạch xây dựng đã được phê duyệt.  

Giao Sở Tài chính dự thảo văn bản của UBND tỉnh gửi Tòa án nhân dân 
tối cao về chủ trương đồng ý bán đấu giá khu đất Trụ sở cũ Tòa án nhân dân 
tỉnh.  

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Tòa án nhân dân tỉnh, 
UBND thành phố Lạng Sơn, các cơ quan liên quan tham mưu đề xuất điều chỉnh 
kế hoạch sử dụng đất cho phù hợp với mục đích đấu giá sau khi có ý kiến của 
Bộ Tài chính. 

2. Tờ trình số 225/TTr-SNV ngày 03/6/2019 của Sở Nội vụ về việc phê 
duyệt nhiệm vụ giao cho các tổ chức Hội thực hiện năm 2019 

Cơ bản nhất trí với đề xuất của Sở Nội vụ. Việc triển khai đăng ký và 
thẩm định nhiệm vụ giao các Hội năm 2019 đã được Sở Nội vụ và các cơ quan 
thực hiện nghiêm túc và khá chặt chẽ. Tuy nhiên, cần làm rõ nội dung về việc 
Sở Xây dựng không có ý kiến thẩm định đối với nhiệm vụ của Hội Kiến trúc sư; 
việc chưa xem xét nhiệm vụ đăng ký của Hội khoa học và kỹ thuật lâm nghiệp. 
Nghiên cứu, xem xét bỏ nhiệm vụ tổ chức hội thảo chuyên đề của Hội Khuyến 
học tỉnh vì nội dung này có thể triển khai tới các đơn vị bằng nhiều hình thức, 
không nhất thiết phải tổ chức hội thảo; bỏ nội dung mở 01 lớp kỹ năng truyền 
dạy dân ca của Hội Bảo tồn dân ca các dân tộc do đây là hoạt động thường 
xuyên theo điều lệ của Hội.  

Sở Nội vụ làm rõ các nội dung trên; phối hợp với Sở Tài chính, các cơ 
quan quản lý nhà nước về lĩnh vực hội hoạt động rà soát, đề xuất lại UBND tỉnh 
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những nhiệm vụ thật sự thiết thực, phù hợp; hoàn thành trước ngày 10/7/2019. 
Đồng thời rút kinh nghiệm trong việc trình UBND tỉnh phê duyệt nhiệm vụ giao 
các hội thời gian tới, đảm bảo kịp thời, phù hợp với tiến độ giao dự toán ngân 
sách hằng năm./. 
  

 ơNơi nhận:  
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Văn phòng: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh,  
  Đoàn ĐBQH tỉnh; 
- Sở, ngành: TC, XD, NV, TAND tỉnh;  
- UBND thành phố Lạng Sơn;  
- C, PVP UBND tỉnh, 
  các phòng CV, TH-CB;  
- Lưu: VT, TH (ĐTK). 
 

TL. CHỦ TỊCH 
CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 
Phùng Quang Hội 
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