
UBND TỈNH LẠNG SƠN 
VĂN PHÒNG 

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

 
Số:  4052/VP-TH Lạng Sơn, ngày  11 tháng 10 năm 2018 

V/v báo cáo kết quả thực hiện  
nhiệm vụ trọng tâm năm 2018, đề 

xuất nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 

 

 

 
Kính gửi: Các sở, ban, ngành tỉnh. 

 

Để kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của UBND 
tỉnh và các sở, ban, ngành năm 2018 và xác định nhiệm vụ trọng tâm năm 2019, 
đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo như sau:  

 1. Yêu cầu các sở, ban, ngành báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng 
tâm của tỉnh ước đến hết năm 2018 được giao chủ trì thực hiện tại phụ lục kèm 
theo Kế hoạch số 41/KH-UBND ngày 28/02/2018 của UBND tỉnh về thực hiện 
Nghị quyết số 56-NQ/TU ngày 29/01/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về các 
nhóm nhiệm vụ trọng tâm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện năm 2018 và 
Quyết định của UBND tỉnh phê duyệt nhiệm vụ trọng tâm lãnh đạo, chỉ đạo và 
tổ chức thực hiện của các sở, ban, ngành năm 2018, trong đó đánh giá rõ kết quả 
đạt được (hoàn thành rõ nét, hoàn thành chưa rõ nét, chưa hoàn thành), những 
khó khăn, hạn chế và nguyên nhân; đề xuất nhiệm vụ trọng tâm của ngành năm 
2019, 1 đến 2 nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh năm 2019 (có định lượng cụ thể về 
kết quả dự kiến hoàn thành trong năm 2019). Báo cáo của các sở, ban, ngành gửi 
Sở Kế hoạch và Đầu tư và Văn phòng UBND tỉnh trước ngày 10/11/2018 để 
tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh. 

 2. Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 
trọng tâm của tỉnh năm 2018, đề xuất nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh năm 2019; 
báo cáo UBND tỉnh trước 20/11/2018. 

 3. Văn phòng UBND tỉnh tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện 
nhiệm vụ trọng tâm của các sở, ban, ngành năm 2018; trình UBND tỉnh dự thảo 
Quyết định phê duyệt nhiệm vụ trọng tâm của các sở, ban, ngành năm 2019 
trước ngày 30/11/2018.  

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của Chủ tịch UBND tỉnh để các 
sở, ban, ngành thực hiện./. 

 

Nơi nhận:  
- Như trên;  
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  
- C, PVP UBND tỉnh, 
  các phòng CV, TH-CB; 
- Lưu: VT, TH (PT).  

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 

 
 

Dương Văn Chiều 
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