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V/v phối hợp với Tạp chí Kinh tế 
Châu á Thái Bình Dương 

 

 Lạng Sơn, ngày 09 tháng 4 năm 2019 

                                                      
 

Kính gửi: 
 

 
- Các sở, ban, ngành; 
- UBND các huyện, thành phố.  

 

Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Công văn số 1304-CV/TU 
ngày 01/4/2019 về việc phối hợp thực hiện chương trình thông tin, khảo sát, đánh 
giá phát triển kinh tế - xã hội với Tạp chí Kinh tế Châu á Thái Bình Dương; Công 
văn số 60, 61/CV-KTCATBD ngày 03/4/2019 của Tạp chí Kinh tế Châu á Thái 
Bình Dương về việc phối hợp chương trình thông tin, khảo sát, đánh giá phát triển 
kinh tế - xã hội và trả lời phỏng vấn trên tạp chí, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc 
Thưởng có ý kiến như sau: 

1. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố quan tâm phối hợp, 
cung cấp thông tin cho Tạp chí Kinh tế Châu á Thái Bình Dương theo chỉ đạo của 
Thường trực Tỉnh ủy tại Công văn trên.  

2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, các cơ quan 
liên quan dự thảo bài viết của Chủ tịch UBND tỉnh theo đề nghị Công văn số 
61/CV-KTCATBD ngày 03/4/2019 của Tạp chí Kinh tế Châu á Thái Bình Dương, 
gửi Văn phòng UBND tỉnh trước ngày 15/4/2019.   

 (Công văn số 1304-CV/TU, số 60, 61/CV-KTCATBD được gửi kèm theo trên 
eOffice, Trang thông tin Văn phòng UBND tỉnh) 

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

 

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

CHÁNH VĂN PHÒNG 
 
 
 
 
 
 

Phùng Quang Hội 
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