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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số: 1844 /VP-TH Lạng Sơn, ngày  24 tháng 5  năm 2018 

V/v báo cáo kết quả hợp tác giữa Tỉnh 
ủy, UBND tỉnh Lạng Sơn với Thành 
ủy Hà Nội và UBND tỉnh Cao Bằng 

 

 

 
Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

 

Thực hiện Chương trình số 08/CTr-UBND ngày 08/02/2018 của UBND 
tỉnh về triển khai thực hiện các nội dung hợp tác giữa Tỉnh ủy Lạng Sơn với 
Thành ủy Hà Nội năm 2018 và Chương trình ngày 22/7/2016 về hợp tác phát 
triển kinh tế - xã hội giữa UBND tỉnh Cao Bằng và UBND tỉnh Lạng Sơn giai 
đoạn 2016 – 2020, đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến 
như sau:  

 1. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, 
UBND huyện Hữu Lũng, cơ quan liên quan báo cáo UBND tỉnh về kết quả thực 
hiện 6 tháng đầu năm 2018 về các nội dung hợp tác giữa Tỉnh ủy Lạng Sơn với 
Thành ủy Hà Nội và UBND tỉnh Lạng Sơn với UBND tỉnh Cao Bằng; báo cáo 
UBND tỉnh trước ngày 15/6/2018.  

2. Các sở, ban, ngành, UBND huyện Hữu Lũng báo cáo kết quả thực hiện 
6 tháng đầu năm 2018 về các nội dung hợp tác được giao chủ trì thực hiện tại 
các Chương trình trên, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 08/6/2018 để tổng 
hợp. 

 Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch 
UBND tỉnh để các sở, ban, ngành thực hiện./. 

 

Nơi nhận:  
- Như trên;  
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  
- Các sở, ban, ngành; 
- UBND huyện Hữu Lũng; 
- C, PVP UBND tỉnh, 
  các phòng CV, TH-CB; 
- Lưu: VT, TH (NNT).  

CHÁNH VĂN PHÒNG 
 
 
 

 
 

Phùng Quang Hội 
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