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Ngày 09/10/2020, UBND tỉnh đã tổ chức phiên họp tháng 10 năm 2020. 

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 Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND 

tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 tỉnh Lạng Sơn (Sở 

Kế hoạch và Đầu tư trình). 

Để tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh 

lần thứ XVII, UBND tỉnh thống nhất sự cần thiết trình HĐND tỉnh ban hành 

Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 tỉnh Lạng 

Sơn. Đây là nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND tỉnh trong việc quyết định kế 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội dài hạn, trung hạn và hằng năm của tỉnh theo 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương. UBND tỉnh cơ bản nhất trí với nội dung 

các dự thảo do Sở Kế hoạch và Đầu tư trình. Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu đầy 

đủ ý kiến tham gia tại phiên họp, hoàn thiện các dự thảo theo nguyên tắc bám sát 

Báo cáo chính trị, Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, rà soát, 

cập nhật, cụ thể hóa đối với từng ngành, lĩnh vực, công trình dự án trọng điểm 

trong giai đoạn 2021 - 2025. Một số nội dung cụ thể như sau:  

a) Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh 

- Tại mục kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 

2016 - 2020: bổ sung đánh giá cụ thể hơn về một số chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ 

chủ yếu, các kết quả lớn đạt được trên các lĩnh vực so với mục tiêu nghị quyết 

nhiệm kỳ trước đề ra để làm nổi bật lên bức tranh toàn cảnh về kinh tế - xã hội 

của tỉnh trong 5 năm qua.  

- Chỉ tiêu giảm nghèo giai đoạn 2021 - 2025 phải phù hợp với Nghị quyết 

Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Cần cụ thể hóa thêm các chỉ tiêu, nội dung 

công việc tại phần nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu giai đoạn 2021 - 2025 như: bổ 

sung làm rõ một số giải pháp theo Nghị quyết số 88/2019/QH14 ngày 

18/11/2019 của Quốc hội về phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030; bổ sung nội 

dung về hoàn thành đường cao tốc Hà Nội - Lạng Sơn (đoạn Chi Lăng - Hữu 

Nghị), về dự án Đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng (tỉnh Lạng Sơn) - 

Trà Lĩnh (tỉnh Cao Bằng), đề xuất đầu tư tuyến cao tốc Lạng Sơn - Quảng Ninh; 

hoàn thành các tuyến quốc lộ trên địa bàn tỉnh, ưu tiên một số tuyến đường tránh 
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một số thị trấn; quan tâm phối hợp, đề xuất đầu tư tuyến đường sắt tốc độ cao 

Lạng Sơn - Hà Nội;... 

b) Dự thảo Kế hoạch của UBND tỉnh 

- Cần cụ thể hóa môṭ số muc̣ tiêu, chỉ tiêu, nhiêṃ vu ̣để phù hơp̣ với nôị 

dung kế hoac̣h; 

- Rà soát, đánh giá lại tổng kim ngạch xuất khẩu qua địa bàn tỉnh trong 

giai đoạn 2016 - 2020. Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu giai đoạn 2021 - 2025 cần 

bổ sung, làm rõ một số nội dung về hoàn thành hạ tầng Cụm công nghiệp Na 

Dương 1, 2, việc điều chỉnh mở rộng địa giới hành chính thành phố Lạng Sơn, 

phát triển một số đô thị đến năm 2025. Rà soát, lược bỏ một số chỉ tiêu không 

còn được sử dụng theo quy định. Xem xét bổ sung chỉ tiêu về ngân sách tại mục 

các chỉ tiêu chủ yếu như: thu nội địa, xuất nhập khẩu, chi ngân sách…  

Cơ quan chủ trì tiếp thu, tập trung hoàn thiện các dự thảo Nghị quyết của 

HĐND tỉnh, dự thảo Kế hoạch của UBND tỉnh, báo cáo UBND tỉnh trong tháng 

10/2020 để trình xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy.   

2. Dự thảo Quyết định UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý việc ra nước 

ngoài của cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của tỉnh Lạng 

Sơn (Sở Ngoại vụ trình). 

Việc ban hành Quyết định mới thay thế Quyết định số 31/2018/QĐ-

UBND là cần thiết do các căn cứ áp dụng trực tiếp đã được sửa đổi, bổ sung tại 

Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam năm 2019. UBND tỉnh cơ 

bản nhất trí với nội dung dự thảo Quyết định; Sở Ngoại vụ rà soát, hoàn thiện dự 

thảo theo hướng sau: 

Thống nhất trích yếu nội dung quyết định là: Quy chế quản lý việc ra 

nước ngoài của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc trong các 

cơ quan Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể và lực lượng vũ trang 

trên địa bàn tỉnh Laṇg Sơn.  

Bổ sung đối tượng áp dụng là người lao động hợp đồng tại các cơ quan và 

cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý đã thôi giữ chức vụ hoặc đã 

nghỉ hưu khi đi nước ngoài có sử dụng ngân sách nhà nước để thống nhất với 

quy định của Tỉnh ủy. Bổ sung một số chức danh Đảng ủy Quân sự tỉnh thuộc 

thẩm quyền do Thường trực Tỉnh ủy quyết định cử hoặc cho phép đi nước ngoài. 

Rà soát, thống nhất về đối tượng áp dụng và các nội dung liên quan tại dự thảo 

đối với các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức chính trị - xã hội - 

nghề nghiệp theo quy định của pháp luật.  

Thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch UBND các huyện, thành phố quyết 

định và chịu trách nhiệm về việc ra nước ngoài trong phạm vi Khu tự trị dân tộc 

Choang Quảng Tây, Trung Quốc đối với các chức danh từ Chủ nhiệm Uỷ ban 

Kiểm tra, Trưởng các ban trực thuộc Huyện uỷ, Thành uỷ, Trưởng các ban của 

Hội đồng nhân dân cấp huyện, người đứng đầu Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp 

huyện, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp cấp huyện, 

Trưởng phòng chuyên môn và tương đương thuộc Uỷ ban nhân dân cấp huyện 

trở xuống. Rà soát, thống nhất về thẩm quyền của Thường trực HĐND tỉnh tại 
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dự thảo. Không quy định thẩm quyền của Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh 

trong việc cử đi nước ngoài đối với đại biểu Quốc hội và công chức của Văn 

phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Cần cập nhật tên cơ quan Văn phòng Đoàn 

đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh cho phù hợp với Nghị quyết mới 

của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.   

Nghiên cứu, bổ sung nội dung quy định về những hành vi cán bộ, công 

chức, viên chức, người lao động không được làm khi đi ra nước ngoài; nội dung 

về việc Công an tỉnh thẩm định các đề tài, bài viết của cán bộ, công chức, viên chức 

được cử đi đào tạo, bồi dưỡng tại nước ngoài khi phía nước ngoài đề nghị.   

Cơ quan chủ trì tiếp thu, hoàn thiện dự thảo, báo cáo UBND tỉnh trong 

tháng 10/2020 để xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy và Thường trực HĐND tỉnh 

trước khi ban hành.  

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

tỉnh quy định về mức chi đối với hoạt động tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật, 

Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng và Cuộc thi khởi nghiệp đổi mới 

sáng tạo cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Sở Khoa học và Công nghệ trình). 

Việc ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định nội dung và mức chi 

tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật, Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng, 

Cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh là để cụ thể hóa 

Thông tư số 27/2018/TT-BTC ngày 21/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy 

định chế độ tài chính cho hoạt động tổ chức Giải thưởng sáng tạo khoa học công 

nghệ Việt Nam, Hội thi sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên 

nhi đồng.  

UBND tỉnh cơ bản nhất trí với các dự thảo do Sở Khoa học và Công nghệ 

trình, nội dung dự thảo đã tiếp thu, hoàn thiện theo kết luận của lãnh đạo UBND 

tỉnh tại cuộc họp chuyên đề. Thống nhất mức chi giải thưởng đối với Cuộc thi 

sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng như sau: giải đặc biệt 10 triệu đồng, giải 

nhất 7 triệu đồng, giải nhì 5 triệu đồng, giải ba 3 triệu đồng và giải khuyến khích 

2 triệu đồng. Về chi hỗ trợ cho các tác giả đoạt giải đi nhận giải thưởng thực 

hiện theo quy định về chế độ công tác phí, chi hội nghị trên địa bàn tỉnh. 

Cơ quan chủ trì tiếp thu, hoàn thiện các dự thảo, báo cáo UBND tỉnh 

trong tháng 10/2020 để trình kỳ họp cuối năm của HĐND tỉnh.  

4. Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh đề nghị xây dựng Nghị quyết của 

HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn 

tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2025 (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình). 

Trong thời gian qua trên địa bàn tỉnh có một số nhà đầu tư, hô ̣gia đình tổ 

chức kinh doanh sản phẩm du lịch cộng đồng, bước đầu đã đem lại một số hiệu 

quả tích cực. Để thực hiện mục tiêu phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế 

quan trọng đến năm 2025, ngành kinh tế mũi nhọn đến năm 2030, đồng thời hạn 

chế tình trạng phát triển tự phát du lịch cộng đồng thì cần thiết phải đề nghị với 

HĐND tỉnh ban hành chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn 

tỉnh giai đoạn 2021 - 2025.  
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Thống nhất nguyên tắc hỗ trợ chỉ thực hiện đối với các điểm du lịch theo 

quy hoạch, kế hoạch, định hướng phát triển du lịch cộng đồng của tỉnh. Quy 

định rõ thời điểm hỗ trợ khi công trình, sản phẩm đã hoàn thành, đưa vào sử 

dụng và được các cơ quan chuyên môn thẩm định, tổ chức nghiệm thu; phải xác 

định cụ thể mức hỗ trợ theo tỷ lệ % của tổng mức đầu tư công trình được cấp có 

thẩm quyền phê duyệt hoặc mức kinh phí cụ thể hỗ trợ cho từng nội dung và 

mức trần tối đa được hỗ trợ. 

 Rà soát, đề xuất gọn các chính sách hỗ trợ thực sự cần thiết, có tính chất 

cốt yếu, thúc đẩy hoạt động phát triển du lịch cộng đồng, phù hợp với khả năng 

cân đối ngân sách tỉnh. Bổ sung đối tượng áp dụng đối với cá nhân thực hiện 

kinh doanh du lịch cộng đồng. Rà soát, làm rõ về từng chính sách hỗ trợ đối với 

điểm du lịch, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân; chủ thể tiếp nhận kinh phí hỗ trợ.  

Cơ quan chủ trì tiếp tục nghiên cứu, điều chỉnh giảm mức hỗ trợ cải tạo, 

nâng cấp, sửa chữa nhà vệ sinh tại các hộ gia đình cho phù hợp. Điều chỉnh mức 

hỗ trợ khôi phục các hình thức trình diễn di sản văn hóa, tín ngưỡng dân gian, 

khôi phục làng nghề, ẩm thực, xây dựng điểm tham quan và trang thiết bị biểu 

diễn cho đội văn nghệ để phục vụ khách du lịch phù hợp với tính chất phức tạp 

cần đầu tư nhiều thời gian, công sức. Quy định cụ thể hơn việc hỗ trợ theo từng 

sản phẩm nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. Không quy định hỗ trợ mua sắm 

trang thiết bị phục vụ khách du lịch. 

Xem xét sự cần thiết áp dụng chính sách hỗ trợ đối với các điểm du lịch 

đã hoạt động, các công trình, sản phẩm đã hình thành trước khi nghị quyết này 

có hiệu lực thi hành; bổ sung vào nhóm nôị dung hỗ trợ tổ chức các lớp tập huấn 

chuyên môn nghiệp vụ, bồi dưỡng kiến thức về du lịch cộng đồng thêm nôị dung 

bồi dưỡng hoc̣ tiếng nước ngoài. Chuyển nội dung tại điều khoản chuyển tiếp 

vào phần điều kiện, nguyên tắc hỗ trợ. 

 Cơ quan chủ trì tiếp thu, khẩn trương hoàn thiện dự thảo, báo cáo UBND 

tỉnh trước ngày 20/10/2020 để xin ý kiến Thường trực HĐND tỉnh về chủ 

trương xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh; đồng thời tập trung đẩy nhanh tiến 

độ xây dựng dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về nội dung này.  

5. Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Đề án đầu tư xây dựng 

cơ sở vật chất cho trường mầm non, phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh giai 

đoạn 2021 - 2025 (Sở Giáo dục và Đào tạo trình). 

Việc xây dựng Đề án trên là để xác định tổng thể thực trạng cơ sở vật chất 

các trường mầm non, phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh, chỉ ra những nhiệm 

vụ cần thực hiện trong giai đoạn tới, trong đó có dự tính nguồn lực, sắp xếp thứ 

tự ưu tiên, xây dựng lộ trình để thực hiện; đồng thời là bước chuẩn bị để chủ 

động các nguồn lực hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh và các nguồn huy động 

khác nhằm bổ sung cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học cho các trường, điểm 

trường theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo, việc đổi mới chương trình 

giáo dục và nhu cầu thực tế. UBND tỉnh thống nhất về sự cần thiết trình HĐND 

tỉnh thông qua Đề án đầu tư xây dựng cơ sở vật chất cho trường mầm non, phổ 

thông công lập trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 – 2025 theo hình thức nghị 

quyết cá biệt.   
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 UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao sự cố gắng của Sở Giáo dục và Đào 

tạo đã trách nhiệm, nghiêm túc, tích cực khảo sát, xây dựng dự thảo Đề án một 

cách công phu và tương đối kỹ lưỡng. UBND tỉnh cơ bản đồng ý với nội dung 

dự thảo Đề án. Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp thu các ý kiến tham gia, hoàn thiện 

dự thảo Đề án như sau:  

Thiết kế Đề án bao gồm cả nội dung về trang thiết bị dạy học để đồng bộ, 

tổng thể, phát huy hiêụ quả vốn đầu tư. Trường hợp không cân đối đủ nguồn vốn 

thực hiện có thể điều chỉnh giảm việc xây dựng phòng học theo điṇh mức quy 

điṇh taị Thông tư số 13/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo là 0,6 phòng/1 lớp học.  

Bổ sung làm rõ về thực trạng cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học ở các 

xã, thôn đặc biệt khó khăn để xác định thứ tự ưu tiên đầu tư giai đoạn 2021 - 

2025. Đánh giá rõ, cụ thể những nội dung đã thực hiện, chưa thực hiện đươc̣ của 

các chương trình, đề án của trung ương, của tỉnh giai đoạn 2015 - 2020, để làm 

cơ sở xác định mục tiêu, nhiệm vụ giai đoạn 2021 - 2025. Xác định nguồn vốn, 

cơ cấu vốn thực hiện tương đương với giai đoạn trước, khi có nguồn vốn cụ thể 

hằng năm sẽ phân bổ để thực hiện theo thứ tự ưu tiên của Đề án. 

Thực hiện áp dụng đơn giá phòng học mầm non, phòng học cấp tiểu học 

trên cơ sở Quyết định 44/QĐ-BXD ngày 14/01/2020 của Bộ Xây dựng về công 

bố suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết 

cấu công trình năm 2018 và có tính đến các yếu tố tăng giá xây dựng. Việc xây 

dựng phòng học cần thực hiện theo thiết kế mẫu để đồng bộ, tiết kiệm chi phí.  

Cơ quan chủ trì tiếp thu, tập trung hoàn thiện Đề án trong tháng 10/2020 

để trình HĐND tỉnh  kỳ họp cuối năm 2020.  

6. Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh quy định về tiêu chuẩn, định mức 

sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên 

địa bàn tỉnh (Sở Giáo dục và Đào tạo trình).   

Tại Quyết định số 66/2018/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh 

về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của các cơ 

quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Lạng Sơn chưa bao gồm 

máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vu ̣hoạt động sự nghiệp giáo duc̣ và đào 

tạo. Vì vậy, cần thiết ban hành quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy 

móc, thiết bị chuyên dùng trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh, 

nhằm hoàn thiện quy định của pháp luật trong quản lý, sử dụng tài sản công và 

đáp ứng yêu cầu thực tế trong việc quản lý mua sắm trang thiết bị của ngành 

giáo dục và đào tạo.  

UBND tỉnh cơ bản nhất trí với nội dung dự thảo. Sở Giáo dục và Đào tạo 

bổ sung làm rõ về cơ sở, căn cứ pháp lý và điều kiện của tỉnh để xây dựng tiêu 

chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng trong lĩnh vực giáo dục 

và đào tạo, không quy định lại các nội dung đã có tại văn bản của cấp trên, đồng 

thời làm rõ những danh mục còn thiếu theo quy định.  

Rà soát, đưa ra khỏi danh mục các tài sản chưa đủ tiêu chuẩn nhận biết tài 

sản cố định hữu hình, các tài sản này sẽ được các đơn vị chủ động mua sắm, 
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không căn cứ tiêu chuẩn, định mức do UBND tỉnh ban hành. Đồng thời rà soát, 

bổ sung vào danh mục tài sản để đảm bảo đầy đủ, không bỏ sót các tài sản đã 

được sử dụng và dự kiến mua sắm tại các đơn vị. 

Cơ quan chủ trì tiếp thu, hoàn thiện các dự thảo, báo cáo UBND tỉnh trước 

ngày 20/10/2020 để xin ý kiến Thường trực HĐND tỉnh trước khi ban hành.  

7. Dự thảo Quyết định UBND tỉnh ban hành quy định danh mục, thời gian 

sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản chưa đủ tiêu chuẩn nhận biết tài sản cố định 

hữu hình; Danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình 

thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Lạng Sơn (Sở Tài chính trình). 

Sở Tài chính đã xây dựng dự thảo Quyết định và các danh mục các tài sản 

chưa đủ tiêu chuẩn nhận biết tài sản cố định hữu hình, danh mục tài sản cố định 

vô hình để xác định thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn phục vụ công tác hạch 

toán kế toán và quản lý tài sản công. Các danh mục đã bảo đảm đầy đủ các tài sản 

hiện có, đang được sử dụng tại các cơ quan, đơn vị. Sở Tài chính đã xây dựng dự 

thảo đúng trình tự, thủ tục quy định, UBND tỉnh nhất trí với nội dung dự thảo.  

Sở Tài chính rà soát lại toàn bộ nôị dung và các phụ lục kèm theo bảo 

đảm chính xác, trình UBND tỉnh trước ngày 20/10/2020 xem xét, ban hành. 

8. Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết bãi bỏ nội dung về thu 

lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực ban hành kèm theo Nghị quyết số 

03/2009/NQ-HĐND ngày 15/7/2009 của HĐND tỉnh (Sở Tài chính trình). 

Các căn cứ pháp lý trực tiếp tại Nghị quyết số 03/2009/NQ-HĐND ngày 

15/7/2009 của HĐND tỉnh đều đã hết hiệu lực thi hành. Do đó, việc trình HĐND 

tỉnh ban hành Nghị quyết bãi bỏ nội dung quy định về mức thu, tỷ lệ phần trăm (%) 

được trích để lại cho cơ quan tổ chức thu lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực tại 

Nghị quyết số 03/2009/NQ-HĐND ngày 15/7/2009 là cần thiết và đúng quy định 

của pháp luật. UBND tỉnh thống nhất thông qua nội dung trình của Sở Tài chính.  

Giao Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Sở Tài chính rà soát, hoàn 

thiện các dự thảo, báo cáo UBND tỉnh trong tháng 10/2020 để trình kỳ họp cuối 

năm 2020 của HĐND tỉnh.  

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, HĐND tỉnh, Đoàn ĐBQH 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 (NNK). 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

Phạm Hùng Trường  
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