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V/v dự thảo báo cáo đánh giá  
công tác lãnh đạo của Tỉnh ủy  

giai đoạn 2013 - 2018  

Lạng Sơn, ngày 19  tháng 3 năm 2019 

 
 

   Kính gửi:  
                                              - Các sở, ban, ngành; 

            - UBND các huyện, thành phố.  
 

  

 Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Thông báo số 3213-
TB/VPTU ngày 07/3/2019 của Văn phòng Tỉnh ủy về Công văn số 224-
CV/HVCTQG của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch UBND 
tỉnh có ý kiến như sau:  

 1. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố báo cáo đánh giá 
công tác lãnh đạo của Tỉnh ủy trong thực tiễn phát triển kinh tế giai đoạn 2013 - 
2018 theo lĩnh vực, địa bàn quản lý; gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 
20/4/2019 để tổng hợp.  

 2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên 
quan dự thảo Báo cáo của Tỉnh ủy theo yêu cầu của Học viện Chính trị quốc gia 
Hồ Chí Minh tại Công văn trên; báo cáo UBND tỉnh trước ngày 10/5/2019.  

 Thông báo số 3213-TB/VPTU, Công văn số 224-CV/HVCTQG được sao 
gửi qua eOffice, Trang tin Văn phòng UBND tỉnh.  

 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, PCVP UBND tỉnh, 
  các phòng CV, TH-CB; 
- Lưu: VT, TH (ĐTK).  

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 

 
 

Dương Văn Chiều  
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