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

 
Số: 4959/VP-TH 

V/v chuẩn bị Hội nghị trực tuyến 
triển khai Kế hoạch năm 2019 

Lạng Sơn, ngày  12 tháng 12 năm 2018 
 

 

                                      Kính gửi:  
      - Các sở, ban, ngành;  

                                                     - UBND các huyện, thành phố.  
 

 Để chuẩn bị cho Hội nghị trực tuyến triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ, giải 
pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và 
dự toán ngân sách năm 2019 giữa UBND tỉnh với các sở, ban, ngành, UBND các 
huyện, thành phố tổ chức vào đầu tháng 01/2019; đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, 
Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 
 1. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, các cơ 
quan liên quan dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về những nhiệm vụ, giải pháp 
chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán 
ngân sách nhà nước năm 2019; trình UBND tỉnh trước ngày 03/01/2019. 

2. Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan dự thảo Công 
văn triển khai thực hiện chủ đề năm 2019 và Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 
04/01/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về “tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, 
nâng cao trách nhiệm, hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp”; trình UBND 
tỉnh trước ngày 25/12/2018.  

3. Các sở, ban, ngành chuẩn bị các nội dung, ý kiến về mục tiêu, nhiệm vụ 
quan trọng cần tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện trong năm 2019; giải đáp các 
kiến nghị của UBND các huyện, thành phố (nếu có).  

4. UBND các huyện, thành phố chuẩn bị báo cáo tham luận phát biểu tại Hội 
nghị ngắn gọn, không quá 7 phút, tập trung vào những nội dung sau:  

- Kết quả nổi bật của huyện, thành phố năm 2018, các khó khăn, vướng mắc 
cần tháo gỡ trong thời gian tới. 

- Đề xuất những giải pháp để thực hiện thành công các mục tiêu phát triển 
phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 của huyện, tỉnh.  

- Đánh giá về công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND 
tỉnh năm 2018; những vấn đề cần quan tâm trong năm 2019.  
 Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của Chủ tịch UBND tỉnh để các cơ 
quan biết, thực hiện./. 
 

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