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

 
Số: 1144  /VP-KTTH     Lạng Sơn, ngày  28 tháng 3 năm 2019 

V/v xây dựng dự thảo báo cáo 
tổng kết 15 năm thực hiện Nghị 

quyết số 13-NQ/TW ngày 
18/3/2002 về kinh tế tập thể 

 

  
 

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

 

Thực hiện Kế hoạch số 98-KH/TU ngày 20/3/2019 của Ban Thường vụ 
Tỉnh uỷ về tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 
18/3/2002, Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá IX về 
tiếp tục đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, đồng chí          
Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:  

1. Yêu cầu các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố tham 
mưu cho các đảng đoàn, huyện uỷ, thành uỷ thực hiện đánh giá và báo cáo kết 
quả 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18/3/2002, Hội nghị lần 
thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá IX về tiếp tục đổi mới, phát triển, 
nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể theo đúng yêu cầu tại Kế hoạch số 98-KH/TU 
ngày 20/3/2019; báo cáo gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp trước ngày 
15/4/2019. 

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm tổng hợp báo cáo kết quả thực 
hiện của các đơn vị, huyện uỷ, thành uỷ và dự thảo Báo cáo của Ban Thường vụ 
Tỉnh uỷ tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18/3/2002, 
Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá IX về tiếp tục đổi 
mới, phát triển, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; hoàn thành, báo cáo UBND 
tỉnh trước ngày 20/4/2019. 

(Kế hoạch số 98-KH/TU được sao gửi qua Chương trình eOffice và đăng 
trên Trang thông tin của Văn phòng UBND tỉnh). 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của Phó Chủ tịch UBND tỉnh để 
các cơ quan liên quan thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Văn phòng Tỉnh uỷ; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các Sở: CT, TC, TN&MT, GTVT, LĐ-TB&XH, 
  KH&CN, NN&PTNT; 
- Cục Thuế, Cục Hải quan, Ngân hàng Nhà nước tỉnh; 
- Liên minh HTX tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh; 
- Hội Nông dân tỉnh, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh; 
- UBND các huyện, thành phố; 
- C, PVP UBND tỉnh;  
  các phòng CV, TT TH-CB; 
- Lưu: VT, KTTH (VTD).  
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