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Số:762 /VP-TH 
 

V/v chủ động nghiên cứu Báo cáo 
tình hình triển khai kế hoạch 

phát triển kinh tế - xã hội và dự 
toán ngân sách nhà nước năm 
2019 tại thành phố Lạng Sơn  

Lạng Sơn, ngày  05  tháng 3 năm 2019 

 
 
 

Kính gửi: Các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông 
vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Y tế, Giáo dục 
và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội, 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban Dân tộc, Công 
an tỉnh, Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn 
mới tỉnh, Cục Thuế, Liên minh Hợp tác xã. 

 

UBND tỉnh đã nhận được Báo cáo số 102/BC-UBND ngày 21/02/2019 
của UBND thành phố Lạng Sơn và Báo cáo số 33/BC-UBND ngày 21/02/2019 
của UBND xã Hoàng Đồng về tình hình triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - 
xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 phục vụ cuộc kiểm tra của 
UBND tỉnh theo Giấy mời số 68/GM-UBND ngày 01/3/2019. Để cuộc kiểm tra 
được hiệu quả, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Thưởng, Trưởng đoàn Kiểm tra 
số 01 có ý kiến như sau: 

Các sở, ngành thành viên Đoàn Kiểm tra số 01 theo chức năng, nhiệm vụ 
được giao chủ động nghiên cứu trước Báo cáo số 102/BC-UBND ngày 
21/02/2019 của UBND thành phố Lạng Sơn và Báo cáo số 33/BC-UBND ngày 
21/02/2019 của UBND xã Hoàng Đồng về tình hình triển khai thực hiện nhiệm 
vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019. 

(Báo cáo số 102/BC-UBND và 33/BC-UBND được gửi qua Văn phòng 
điện tử eOffice). 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của đồng chí Chủ tịch UBND 
tỉnh để các sở, ngành liên quan 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 (PT). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

Dương Văn Chiều 
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