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Kết luận phiên họp UBND tỉnh tháng 4 năm 2022 (kỳ 1)  

(Ngày 14 tháng 4 năm 2022) 
 

 

Ngày 14/4/2022, UBND tỉnh đã tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 4 năm 

2022 (kỳ 1). Sau khi thảo luận, thống nhất, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận các nội 

dung họp như sau: 

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

HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị quyết số 12/2018/NQ-HĐND 

ngày 10/12/2018 của HĐND tỉnh về chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư trên địa 

bàn tỉnh Lạng Sơn (Sở Kế hoạch và Đầu tư trình). 

Nhận thức rõ về tầm quan trọng của việc thu hút đầu tư đối với phát triển 

kinh tế - xã hội của tỉnh, cần thiết phải có cơ chế, chính sách đủ mạnh, phù hợp, 

để thu hút được nhiều nguồn lực đầu tư vào tỉnh, phát triển cơ sở hạ tầng, tạo 

việc làm cho người lao động, góp phần tăng thu ngân sách, UBND tỉnh thống 

nhất đề nghị HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết mới về chính sách hỗ trợ đầu tư 

trên địa bàn tỉnh, thay thế các Nghị quyết trước đây không còn phù hợp với điều 

kiện thực tiễn hiện nay. 

Để hoàn thiện nội dung dự thảo, yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu 

tối đa các ý kiến tham gia hợp lý bằng văn bản của các sở, ngành và tại phiên 

họp, nghiên cứu, chỉnh sửa, bổ sung như sau: 

- Về tiêu đề: Nghị quyết của HĐND tỉnh về một số chính sách hỗ trợ đầu 

tư trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

- Tiếp tục phối hợp với các sở, ngành rà soát các ngành, lĩnh vực chưa có 

chính sách hỗ trợ để bổ sung, cập nhật. 

- Bổ sung luận giải đối với các mức hỗ trợ đề xuất trong báo cáo, tờ trình 

kèm theo hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết.  

- Tính toán mức hỗ trợ đảm bảo tương đồng, phù hợp với các chính sách 

khác của tỉnh đã ban hành, đang thực hiện. Đồng thời cân nhắc khả năng đáp 

ứng ngân sách của tỉnh đối với các cơ chế, chính sách hỗ trợ đầu tư vì dự kiến 

còn một số chính sách có thể ban hành trong thời gian tới. Vì vậy chính sách hỗ 

trợ không cần quá nhiều, dàn trải, thay vào đó tập trung vào một số nội dung 

trọng tâm mà tỉnh đang cần thu hút, các nhà đầu tư, cộng đồng doanh nghiệp 

mong muốn hỗ trợ. 

- Nghiên cứu bổ sung các hạng mục cần hỗ trợ như điện, viễn thông…tại 

nội dung hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật ngoài hàng rào dự án của cụm 
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công nghiệp, đảm bảo sát thực tế, phù hợp khả năng ngân sách. Xem xét điều 

chỉnh tăng mức hỗ trợ đối với nội dung đầu tư xây dựng chợ nông thôn.   

- Biên tập lại nội dung về ứng vốn Quỹ phát triển đất tỉnh tại cơ chế hỗ trợ 

tiếp cận mặt bằng sản xuất, kinh doanh bao gồm các huyện, thành phố, trong đó 

ưu tiên đối với thành phố Lạng Sơn để thực hiện Nghị quyết số 40-NQ/TU, ngày 

05/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về xây dựng và phát triển thành phố 

Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2030, định hướng đến năm 2050. 

- Không quy định nội dung hỗ trợ thành lập Tổ công tác đầu tư của tỉnh, 

vì đây là chức năng, nhiệm vụ của cơ quan nhà nước phải thực hiện; lược bỏ nội 

dung quy định dự án thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất theo quy định pháp 

luật về đất đai, có tổng mức đầu tư từ 200 tỷ đồng trở lên được ưu tiên bổ sung 

vào danh mục các dự án trọng điểm hàng năm của tỉnh, vì hằng năm UBND tỉnh 

sẽ lựa chọn dự án trọng điểm dựa trên quy mô, tính chất của từng dự án.  

- Bổ sung nội dung đánh giá khái quát kết quả thực hiện Nghị quyết số 

66/2017/NQ-HĐND, Nghị quyết số 12/2018/NQ-HĐND tại dự thảo Tờ trình 

của UBND tỉnh. 

- Bổ sung biểu so sánh mức hỗ trợ của dự thảo Nghị quyết với các Nghị 

quyết dự kiến sửa đổi, thay thế tại dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh. 

Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu, khẩn trương hoàn thiện, báo cáo UBND 

tỉnh trước ngày 21/4/2022 để xin ý kiến Thường trực HĐND tỉnh.  

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

HĐND tỉnh về chế độ hỗ trợ, khuyến khích đối với cán bộ, công chức, viên chức 

được cử đi đào tạo, bồi dưỡng; chính sách thu hút người có trình độ chuyên môn 

cao về công tác tại tỉnh Lạng Sơn (thay thế Nghị quyết số 111/2013/NQ-HĐND 

ngày 31/7/2013 của HĐND tỉnh) (Sở Nội vụ trình).  

  Sau 08 năm (2013-2021) triển khai thực hiện Nghị quyết số 

111/2013/NQ-HĐND ngày 31/7/2013 của HĐND tỉnh và Quyết định số 

23/2013/QĐ-UBND ngày 10/10/2013 của UBND tỉnh về chế độ hỗ trợ, khuyến 

khích đối với cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng; chính 

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

đạt được những kết quả nhất định, từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ cán 

bộ, công chức, viên chức để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng tốt hơn. Tuy 

nhiên, qua quá trình tổ chức thực hiện, có một số nội dung về đối tượng và mức 

hỗ trợ không còn phù hợp, do đó cần ban hành Nghị quyết mới có tính khả thi, 

đáp ứng được yêu cầu trong giai đoạn mới. 

    UBND tỉnh thống nhất quan điểm tiếp tục thực hiện hai chính sách như 

dự thảo Nghị quyết, gồm: chính sách cử đi đào tạo sau đại học và chính sách thu 

hút người có trình độ chuyên môn cao về công tác tại tỉnh. Yêu cầu rà soát kỹ 

lưỡng, bảo đảm chặt chẽ việc cử cán bộ đi đào tạo sau đại học các chuyên ngành 

cụ thể tỉnh còn thiếu, cần thiết khuyến khích đào tạo; thu hút đối tượng có trình 

độ chuyên môn cao về công tác tại tỉnh (kể cả các trường hợp biệt phái từ các 

bộ, ngành Trung ương về tỉnh), khắc phục được hạn chế về chính sách thu hút 
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trong thời gian qua.  

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

đề nghị xây dựng Nghị quyết do Sở Nội vụ soạn thảo, Sở Nội vụ có trách nhiệm 

tiếp thu và hoàn thiện dự thảo như sau: 

 a) Về phạm vi điều chỉnh tại dự thảo Nghị quyết 

 Nghiên cứu, thiết kế rõ hơn về phạm vi thực hiện tại các đơn vị sự nghiệp 

công lập trên địa bàn tỉnh. 

  b) Về chính sách khuyến khích đào tạo  

  Nghiên cứu phân tách, quy định rõ về độ tuổi cử đi đào tạo trình độ thạc 

sĩ, tiến sĩ cho phù hợp.  

  c) Về chính sách thu hút  

  - Về thu hút trình độ cao đẳng trong lĩnh vực nghệ thuật: thống nhất thu 

hút đối tượng là diễn viên múa, thanh nhạc, đồng thời điều chỉnh tăng mức hỗ 

trợ nội dung này cho phù hợp do hoạt động nghệ thuật có tính chất đặc thù. 

  - Thống nhất chỉ thực hiện chính sách trợ cấp thu hút một lần, không thực 

hiện trợ cấp đãi ngộ hằng tháng và hỗ trợ về nhà ở.  

  d) Về các trường hợp phải bồi hoàn kinh phí: nội dung cần có tính bao 

quát, trong đó bổ sung đầy đủ các trường hợp không thực hiện đúng các cam kết 

đã ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền, ngoài các trường hợp đã đề cập tại 

dự thảo Nghị quyết, bảo đảm thống nhất, đồng bộ các đối tượng phải bồi hoàn 

giữa chính sách thu hút và chính sách khuyến khích đào tạo. 

 Sở Nội vụ rà soát, tiếp thu tối đa các ý kiến hợp lý các cơ quan tham gia 

bằng văn bản và tại phiên họp, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/4/2022 để 

trình xin ý kiến Thường trực HĐND tỉnh. 

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

HĐND tỉnh quy định tổ chức viếng thân nhân của cán bộ, công chức, viên chức 

tỉnh Lạng Sơn (thay thế Nghị quyết số 10/2016/NQ-HĐND ngày 29/7/2016 của 

HĐND tỉnh) (Sở Nội vụ trình).  

Qua hơn 05 năm thực hiện Nghị quyết số 10/2016/NQ-HĐND, ngày 

29/7/2016 của HĐND tỉnh quy định tổ chức viếng thân nhân của cán bộ, công 

chức, viên chức tỉnh Lạng Sơn đã phát sinh những bất cập, vướng mắc cần phải 

điều chỉnh như: đối tượng, mức phúng viếng không phù hợp với tình hình hiện 

nay. Do đó việc đề nghị xây dựng Nghị quyết mới, thay thế Nghị quyết số 

10/2016/NQ-HĐND là cần thiết. 

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

Nghị quyết. Một số nội dung cần hoàn thiện như sau:  

- Bổ sung đối tượng được tổ chức đoàn viếng là Ủy viên Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy, huyện, thành ủy đang công tác hoặc đã nghỉ hưu. 

- Về kinh phí chi cho các đoàn viếng của tỉnh: mua vòng hoa, lễ viếng: tối 
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đa 3.000.000 đồng. Tiền phúng viếng: 3.000.000 đồng. Không quy định nội 

dung: “trường hợp gia đình đã chuẩn bị vòng hoa, lễ viếng thì đoàn viếng thực 

hiện tiền phúng viếng theo quy định” 

- Biên tập lại, quy định rõ các đối tượng, nhóm đối tượng được tổ chức 

đoàn viếng, trên cơ sở đó quy định rõ trách nhiệm tham mưu tổ chức đoàn của 

Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, Sở Nội vụ theo hướng: các đồng chí đang công tác hoặc 

đã nghỉ hưu công tác tại khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể do Ban 

Tổ chức Tỉnh uỷ tham mưu tổ chức đoàn viếng; các đồng chí đang công tác hoặc 

đã nghỉ hưu công tác tại khối chính quyền do Sở Nội vụ tham mưu tổ chức đoàn 

viếng. 

Sở Nội vụ tiếp thu, hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh trước ngày 

20/4/2022 để trình xin ý kiến Thường trực HĐND tỉnh. 

4. Dự thảo Hướng dẫn Quy trình thực hiện thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, 

tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện các Dự án đầu tư theo Điều 61 

và 62 của Luật Đất đai năm 2013 trên địa bàn tỉnh (Sở Tài nguyên và Môi 

trường trình).  

Để bảo đảm đồng bộ, thống nhất trong công tác thu hồi đất, bồi thường, 

hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh, tạo thuận lợi trong 

việc tra cứu, tìm hiểu, việc ban hành Quy trình thực hiện thu hồi đất, bồi thường, 

hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện các Dự án đầu tư theo 

Điều 61 và 62 của Luật Đất đai năm 2013 trên địa bàn tỉnh là hết sức cần thiết.  

Qua xem xét, dự thảo đã tập hợp đầy đủ quy trình, trình tự, thủ tục thu hồi 

đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện các Dự 

án đầu tư thành 01 biểu tổng hợp, hướng dẫn, UBND tỉnh cơ bản nhất trí với nội 

dung dự thảo. Một số nội dung cần hoàn thiện như sau: 

- Thống nhất hình thức văn bản là Quyết định của UBND tỉnh ban hành 

Quy trình thực hiện thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu 

hồi đất để thực hiện các Dự án đầu tư theo Điều 61 và 62 của Luật Đất đai năm 

2013 trên địa bàn tỉnh. 

- Nghiên cứu, bổ sung nội dung thực hiện công tác tuyên truyền, vận động 

người sử dụng đất có đất bị thu hồi tại dự thảo. 

- Rà soát kỹ từng nội dung, trên cơ sở đó phân tách thời gian theo từng 

bước công việc để thuận lợi trong việc kiểm tra, giám sát, đôn đốc tiến độ thực 

hiện. 

Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp thu các ý kiến tham gia tại phiên họp 

và bằng văn bản, tập trung hoàn thiện, trình UBND tỉnh xem xét ban hành trong 

tháng 4/2022.  

5. Dự thảo Đề án xin chủ trương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc 

chấm dứt thực hiện hỗ trợ đất tái định cư khi nhà nước thu hồi đất nông nghiệp 

để thực hiện các dự án theo Kết luận của Tổng Thanh tra Chính phủ (Sở Tài 

nguyên và Môi trường trình).  
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Để tiếp tục đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh, 

UBND tỉnh thống nhất ban hành Đề án xin chủ trương, ý kiến chỉ đạo của Thủ 

tướng Chính phủ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc chấm dứt thực hiện 

hỗ trợ đất tái định cư khi nhà nước thu hồi đất nông nghiệp để thực hiện các dự 

án theo Kết luận của Tổng Thanh tra Chính phủ. Qua phân tích, thảo luận, 

UBND tỉnh cơ bản nhất trí với nội dung dự thảo Đề án. Để tiếp tục hoàn thiện 

Đề án, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm rà soát, tiếp thu các ý kiến 

tham gia bằng văn bản và tại phiên họp, hoàn chỉnh như sau:  

- Bổ sung đánh giá khái quát về công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn 

tỉnh thời gian qua, trong đó cần đề cập những khó khăn, vướng mắc mang tính 

chất đặc thù của tỉnh; làm rõ, nổi bật hơn lý do tỉnh Lạng Sơn ban hành Quy 

định hỗ trợ giao đất, có thu tiền sử dụng đất tại khu tái định cư đối với trường 

hợp hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp bị Nhà nước thu hồi từ 

500 m2 đất nông nghiệp; đánh giá rõ hiệu quả khi tỉnh ban hành quy định này; 

- Thống nhất dự thảo Đề án chỉ gồm 01 phương án đề nghị Thủ tướng 

Chính phủ cho phép tỉnh Lạng Sơn tiếp tục thực hiện hỗ trợ giao đất tái định cư 

theo các Quyết định của UBND tỉnh đã ban hành. 

- Thiết kế lại phần tổ chức thực hiện theo đúng tính chất Đề án của UBND 

tỉnh. 

Giao UBND huyện Cao Lộc, UBND thành phố Lạng Sơn rà soát, thống 

nhất thông tin, số liệu, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp chậm nhất 

trong ngày 18/4/2022.  

Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp thu, khẩn trương hoàn thiện, báo cáo 

UBND tỉnh chậm nhất ngày 20/4/2022 để trình xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy.   

6. Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh quy 

định nội dung chi, mức chi chuẩn bị, tổ chức và tham dự các kỳ thi, cuộc thi, hội 

thi trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Sở Giáo dục và 

đào tạo trình). 

Ngày 11/8/2021, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 

69/2021/TT-BTC hướng dẫn quản lý kinh phí chuẩn bị, tổ chức và tham dự các 

kỳ thi áp dụng đối với giáo dục phổ thông. Theo đó có hai nhóm chính sách: (1)  

UBND tỉnh trình HĐND tỉnh quy định mức tiền công cụ thể cho từng chức danh 

là thành viên thực hiện các nhiệm vụ thi ở địa phương theo quy định về mức chi 

tại khoản 4 khoản 8, điểm b, c, e khoản 9, khoản 10 và điểm a khoản 12 Điều 8 

Thông tư số 69/2021/TT-BTC; (2) ngoài các nội dung trên, HĐND tỉnh quy 

định về nội dung, mức chi để tổ chức các kỳ thi, cuộc thi, hội thi trong lĩnh vực 

giáo dục - đào tạo tại địa phương, bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật 

về ngân sách nhà nước, nhiệm vụ chuyên môn theo quy định của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo, của địa phương và nguồn ngân sách địa phương.  

Qua xem xét nội dung trình của Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh 

thống nhất đề nghị HĐND tỉnh ban hành các nội dung trên trong cùng một Nghị 
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quyết để bảo đảm phù hợp trong công tác ban hành văn bản quy phạm pháp luật 

và thuận lợi trong việc áp dụng thực hiện Nghị quyết. 

UBND tỉnh cơ bản nhất trí với các mức chi tại dự thảo Nghị quyết; yêu 

cầu Sở Giáo dục và Đào tạo rà soát lại sự chênh lệch về mức chi giữa các đối 

tượng, các nhóm công việc, các kỳ thi thuộc các nhóm khác nhau, bảo đảm khoa 

học, đồng bộ, phù hợp. Trong đó đồng ý hỗ trợ học sinh các đội tuyển trong quá 

trình tập huấn, tham dự kỳ thi cấp quốc gia (cấp khu vực) như nội dung xin ý 

kiến của Sở Giáo dục và Đào tạo. 

Về Quy định nội dung chi, mức chi khác: thiết kế theo hướng không dẫn 

chiếu cụ thể số trích yếu Nghị quyết của HĐND tỉnh.  

Sở Giáo dục và Đào tạo rà soát, tiếp thu tối đa các ý kiến hợp lý tại cuộc 

họp, hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh trước ngày 25/4/2022 để thực hiện các 

bước tiếp theo theo quy định. 

7. Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Đề án bảo đảm cơ sở vật 

chất cho Công an xã chính quy trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Công an tỉnh trình). 

Lạng Sơn là tỉnh miền núi, biên giới, có vị trí trọng yếu về quốc phòng, an 

ninh nên việc triển khai Đề án điều động Công an xã chính quy đảm nhiệm các 

chức danh Công an xã là chủ trương đúng đắn và mang lại hiệu quả thiết thực 

trong công tác bảo đảm an ninh trật tự tại cơ sở.  

Căn cứ Nghị định số 42/2021/NĐ-CP ngày 31/3/2021 của Chính phủ quy 

định xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy; Công văn số 165/BCA-H01 ngày 

17/01/2020 của Bộ Công an về việc hỗ trợ đầu tư cơ sở vật chất cho Công an xã; 

để đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất, trụ sở làm việc cho lực lượng Công an 

chính quy ở xã, UBND tỉnh thống nhất sự cần thiết ban hành Đề án bảo đảm cơ 

sở vật chất cho Công an xã chính quy trên địa bàn tỉnh. 

Qua xem xét, UBND tỉnh cơ bản nhất trí với nội dung dự thảo Đề án, đề 

nghị Công an tỉnh tiếp thu tối đa các ý kiến tham gia, tiếp tục rà soát, hoàn thiện 

như sau: 

- Cập nhật chính xác, thống nhất về số liệu Công an xã chính quy đảm 

nhiệm chức danh Công an xã. 

- Bổ sung nguồn vốn huy động hợp pháp khác trong cơ cấu nguồn vốn 

thực hiện Đề án; trên cơ sở đó bổ sung nội dung kiến nghị Bộ Công an hỗ trợ 

70% kinh phí xây dựng trụ sở Công an xã. 

- Phối hợp với Sở Xây dựng xem xét bổ sung một số thiết kế mẫu trụ sở 

làm việc Công an cấp xã ngoài thiết kế điển hình của Bộ Công an để phù hợp với 

điều kiện mặt bằng, địa hình trên địa bàn tỉnh. 

Công an tỉnh tiếp thu, khẩn trương hoàn thiện Đề án, trình UBND tỉnh 

xem xét ban hành trước ngày 20/4/2022.    

8. Dự thảo Quyết định của UBND ban hành Quy định về xây dựng, quản 

lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh (Sở Xây dựng trình). 
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Việc ban hành Quy định về xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ 

sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn là cần thiết để triển khai, cụ thể hóa Nghị 

định số 23/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ về xây dựng, quản lý, sử 

dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng, phù hợp với yêu cầu chỉ đạo của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy trong thời gian vừa qua để đáp ứng yêu cầu quản lý nhà 

nước lĩnh vực này trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, Sở Xây dựng tham mưu nội 

dung này quá chậm, chưa đáp ứng được yêu cầu quản lý nhà nước về lĩnh vực 

này, yêu cầu Sở Xây dựng nghiêm túc rút kinh nghiệm, cần chủ động tham mưu, 

đề xuất các nội dung được giao quản lý nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà 

nước của ngành xây dựng. 

Để Quy định ban hành có tính khả thi, gắn với điều kiện thực tiễn của tỉnh 

Lạng Sơn, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước, sự phát triển của xã hội và nhu 

cầu của người dân, Sở Xây dựng cần tiếp tục nghiên cứu, rà soát, hoàn thiện dự 

thảo như sau:  

- Rà soát, hoàn thiện các nguyên tắc về quản lý, xây dựng nghĩa trang và 

cơ sở hỏa táng cho phù hợp với tính chất, nội dung. 

- Xem xét tính khả thi, sự phù hợp theo quy định của pháp luật về nội 

dung chi phí mai táng của các đối tượng được hưởng chính sách xã hội. 

- Phân công nhiệm vụ theo đúng chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan 

quan, đơn vị. 

 Sở Xây dựng tiếp thu đầy đủ ý kiến tham gia tại phiên họp và bằng văn 

bản, tập trung hoàn thiện, trình UBND tỉnh xem xét trước ngày 25/4/2022. 

 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;  

- Thường trực Tỉnh ủy;  

- Thường trực 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; 

- Sở, ban, ngành; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Đài PT&TH tỉnh, Báo Lạng Sơn; 

- C, PVP UBND tỉnh,  

các phòng CM, ĐV;    

- Lưu: VT, THNC (ĐTK). 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 
 

 

Phạm Hùng Trường 
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