UBND TỈNH LẠNG SƠN
VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 3431 /VP-TH

Lạng Sơn, ngày 20 tháng 8 năm 2019

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v báo cáo kết quả thực hiện
nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2019

Kính gửi:
- Các sở, ban, ngành;
- UBND huyện Chi Lăng.
Thực hiện Công văn số 1451-CV/TU ngày 16/8/2019 của Tỉnh ủy về việc
báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2019, đồng chí Hồ Tiến
Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:
1. Các sở, ban, ngành, UBND huyện Chi Lăng báo cáo kết quả, tiến độ
thực hiện các nhóm nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh ước đến hết tháng 9, tiếp tục
chỉ đạo thực hiện trong quý IV năm 2019 được giao chủ trì thực hiện tại phụ lục
kèm theo Kế hoạch số 47/KH-UBND ngày 28/02/2018 của UBND tỉnh về thực
hiện Nghị quyết số 77-NQ/TU ngày 21/01/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về
các nhóm nhiệm vụ trọng tâm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện năm 2019.
Báo cáo của các sở, ban, ngành, UBND huyện Chi Lăng gửi Sở Kế hoạch và
Đầu tư, Văn phòng UBND tỉnh trước ngày 26/8/2019 để tổng hợp, báo cáo
UBND tỉnh.
2. Sở Kế hoạch và Đầu tư
- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành hoàn thiện dự thảo báo cáo của
UBND tỉnh về tình hình, kết quả thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển
kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh 9 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng
tâm quý IV năm 2019, trình UBND tỉnh trước ngày 30/8/2019.
- Tổng hợp kết quả, tiến độ thực hiện các nhóm nhiệm vụ trọng tâm của
tỉnh ước đến hết tháng 9, tiếp tục chỉ đạo thực hiện trong quý IV năm 2019, trình
UBND tỉnh trước ngày 30/8/2019.
(Công văn số 1451-CV/TU được gửi kèm theo trên eOffice).
Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của đồng chí Phó Chủ tịch
UBND tỉnh để các sở, ban, ngành, UBND huyện Chi Lăng thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- C, PVP UBND tỉnh,
các phòng CV, TH-CB;
- Lưu: VT, TH (NVH).
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