
UBND TỈNH LẠNG SƠN 
VĂN PHÒNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số: 2242 /VP-TH 

V/v tập trung hoàn thành các nhiệm vụ
theo chỉ đạo của UBND tỉnh đã quá 

thời hạn báo cáo  

Lạng Sơn, ngày 19 tháng 6 năm 2018 

 
 

Kính gửi:  
- Các sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường,  
  Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Đài Phát  
  thanh - Truyền hình tỉnh; 
- UBND thành phố Lạng Sơn, UBND các  
  huyện: Cao Lộc, Tràng Định, Lộc Bình. 

 

Sau khi xem xét kết quả rà soát các nhiệm vụ UBND tỉnh, Chủ tịch 
UBND tỉnh giao các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố; đồng chí 
Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:  

 Yêu cầu các sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, 
Xây dựng, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; UBND thành phố Lạng Sơn, 
UBND các huyện: Cao Lộc, Tràng Định, Lộc Bình khẩn trương báo cáo UBND 
tỉnh kết quả thực hiện các nhiệm vụ UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao đã 
quá thời hạn; đồng thời giải trình lý do chậm hoàn thành nhiệm vụ, nêu rõ trách 
nhiệm của người đứng đầu trong việc không thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của 
cấp trên, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 25/6/2018. 

Nội dung nhiệm vụ UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao chi tiết tại phụ 
lục kèm theo công văn này. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến đồng chí Chủ tịch UBDN tỉnh đề 
nghị các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố biết, thực hiện./. 

Nơi nhận:  
- Như trên;  
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  
- Các sở, ban, ngành; 
- UBND các huyện, thành phố;  
- C, PVP UBND tỉnh, 
  các phòng chuyên môn, TT TH-CB; 
- Lưu: VT, TH (ĐTK).  

CHÁNH VĂN PHÒNG 
 
 
 
 
 
 

Phùng Quang Hội 
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