UBND TỈNH LẠNG SƠN
VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 3526 /VP-THNC

Lạng Sơn, ngày 30 tháng 8 năm 2020

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v báo cáo kết quả thực hiện nhiệm
vụ 9 tháng, nhiệm vụ trọng tâm
quý IV năm 2020

Kính gửi:
- Các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính,
Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp
và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Y tế,
Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa, Thể thao và Du lịch,
Nội vụ, Ngoại vụ, Thông tin và Truyền thông, Bộ
Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân
Sự tỉnh, Công an tỉnh;
- UBND các huyện Hữu Lũng, Cao Lộc, thành phố
Lạng Sơn.

Thực hiện Công văn số 1918/CV/TU ngày 26/8/2020 của Tỉnh ủy về báo
cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2020, đồng chí Hồ Tiến Thiệu,
Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo như sau:
1. Giao các sở, ngành, cơ quan báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng
tâm của tỉnh trong 9 tháng năm 2020 được giao chủ trì thực hiện tại phụ lục kèm
theo Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 13/01/2020 của UBND tỉnh về thực hiện
Nghị quyết số 101-NQ/TU ngày 12/12/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về các
nhóm nhiệm vụ trọng tâm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện năm 2020; gửi
Sở Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng UBND tỉnh trước ngày 04/9/2020 để tổng
hợp.
2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên
quan:
- Hoàn thiện dự thảo Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình thực hiện kế
hoạch phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu
quý IV năm 2020 theo kết luận phiên họp UBND tỉnh tháng 8/2020.
- Tổng hợp, hoàn thiện phụ lục về kết quả thực hiện Nghị quyết số 101NQ/TU ngày 12/12/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về các nhóm nhiệm vụ
trọng tâm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện năm 2020.
Sở Kế hoạch và Đầu tư trình UBND tỉnh 02 nội dung trên trước ngày
07/9/2020.
Công văn số 1918/CV/TU được gửi kèm theo qua VNPT-iOffice.

2
Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của Chủ tịch UBND tỉnh để các
cơ quan thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- C, PVP UBND tỉnh,
các phòng CV, TH-CB;
- Lưu: VT, THNC (PT).

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Văn Hà

