UBND TỈNH LẠNG SƠN
VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 3455 /VP-THNC

Lạng Sơn, ngày 24 tháng 8 năm 2020

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v chuẩn bị báo cáo đánh giá
kết quả triển khai thực hiện Nghị
quyết của HĐND tỉnh

Kính gửi:
- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Giáo dục và
Đào tạo, Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- UBND các huyện, thành phố.
Thực hiện Kế hoạch số 477/KH-HĐND ngày 18/8/2020 của HĐND tỉnh
về kiểm tra việc tổ chức triển khai thực hiện một số Nghị quyết của HĐND tỉnh
Lạng Sơn nhiệm kỳ 2016-2021, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh
có ý kiến như sau:
1. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn, các cơ quan liên quan chuẩn bị báo cáo đánh giá tình hình,
kết quả triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh, gồm: Nghị quyết số
58/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 về Kế hoạch đầu tư công năm 2020; Nghị quyết
số 12/2018/NQ-HĐND ngày 10/12/2018 về chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư trên
địa bàn tỉnh; Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 về chính sách
đặc thù khuyến khích đầu tư, phát triển hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản
phẩm nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2025.
2. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên
quan chuẩn bị báo cáo đánh giá tình hình, kết quả triển khai thực hiện Nghị
quyết số 64/2017/NQ-HĐND ngày 11/12/2017 của HĐND tỉnh về một số cơ
chế, chính sách hỗ trợ loại hình giáo dục mầm non ngoài công lập trên địa bàn
tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2018 - 2025.
3. Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan
liên quan chuẩn bị báo cáo đánh giá tình hình, kết quả triển khai thực hiện Nghị
quyết số 20/2018/NQ-HĐND ngày 10/12/2018 của HĐND tỉnh quy định định
mức hoạt động và một số mức chi đặc thù đối với Đội tuyên truyền lưu động và
Đội nghệ thuật quần chúng cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.
4. UBND các huyện, thành phố xây dựng báo cáo đánh giá tình hình, kết
quả thực hiện các Nghị quyết trên.
Các cơ quan trên khẩn trương xây dựng báo cáo theo chỉ đạo của Thường
trực HĐND tỉnh tại Kế hoạch số 477/KH-HĐND; gửi Văn phòng HĐND tỉnh,
Văn phòng UBND tỉnh trước ngày 15/9/2020.
(Kế hoạch số 477/KH-HĐND được gửi kèm theo trên VNPT-iOffice).
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Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Văn phòng HĐND tỉnh;
- Sở Nông nghiệp và PTNT;
- C, PVP UBND tỉnh,
các phòng CV, TH-CB;
- Lưu: VT, THNC (PT).
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