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Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

 

Tại Kế hoạch số 433/KH-UBND ngày 31/10/2018 của UBND tỉnh về 
thực hiện Nghị quyết số 20/NQ-CP ngày 17/8/2018 của Chính phủ và Chương 
trình hành động số 90-CTr/TU ngày 26/7/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ 
thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TW ngày 10/10/2017 của Bộ Chính trị về phát 
triển kinh tế - xã hội các xã biên giới đất liền kết hợp với tăng cường và củng 
cố quốc phòng, an ninh, đối ngoại có giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối 
hợp với các cơ quan liên quan vận động, đề xuất kết nối các đơn vị hành chính 
cấp huyện, các doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế lớn kết nghĩa, hỗ trợ phát triển 
kinh tế - xã hội các xã biên giới; phấn đấu hết năm 2020 mỗi xã biên giới có ít 
nhất 01 đơn vị hành chính cấp huyện hoặc doanh nghiệp hỗ trợ.  

Đề tổ chức thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ trên, Chủ tịch UBND tỉnh 
Phạm Ngọc Thưởng yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Hiệp 
hội Doanh nghiệp tỉnh, các cơ quan liên quan khẩn trương thực hiện nhiệm vụ 
trên, báo cáo đề xuất UBND tỉnh trong tháng 3 năm 2019.  

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của Chủ tịch UBND tỉnh để Sở 
Kế hoạch và Đầu tư, các cơ quan liên quan thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh; 
- Liên minh Hợp tác xã tỉnh; 
- UBND các huyện, thành phố; 
- C, PVP UBND tỉnh,  
  các phòng CM, TH-CB; 
- Lưu: VT, TH (NVH). 
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