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Lạng Sơn, ngày      tháng 02 năm 2021 
ơ 

V/v phê duyệt và triển khai thực 

hiện Đề án phát triển kinh tế ban 

đêm giai đoạn 2020-2030 trên địa 

bàn thành phố Lạng Sơn 
 
 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Lạng Sơn. 

 

Xem xét Tờ trình số 249/TTr-UBND ngày 17/12/2020 của UBND thành 

phố Lạng Sơn về việc xin ý kiến Đề án phát triển kinh tế ban đêm giai đoạn 2020-

2030 trên địa bàn thành phố Lạng Sơn; Công văn số 118/SKHĐT-THKTXH ngày   

22/01/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc phê duyệt và triển khai thực hiện 

Đề án phát triển kinh tế ban đêm trên địa bàn thành phố Lạng Sơn, đồng chí Hồ 

Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Đề án phát triển kinh tế ban đêm giai đoạn 2020-2030 trên địa bàn thành 

phố Lạng Sơn là nội dung cụ thể hóa nhiệm vụ tại Kế hoạch số 06/KH-UBND 

ngày 13/01/2020 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 101-NQ/TU ngày 

12/12/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về các nhóm nhiệm vụ trọng tâm tập 

trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện năm 2020; thẩm quyền phê duyệt Đề án là của 

UBND thành phố Lạng Sơn. 

UBND thành phố Lạng Sơn chủ động rà soát lại toàn bộ nội dung Đề án, 

trên cơ sở ý kiến góp ý của các sở, ngành, cơ quan liên quan hoàn thiện, phê 

duyệt và tổ chức triển khai thực hiện theo quy định. 

2. Các sở, ban, ngành tỉnh chủ động rà soát các quy hoạch/kế hoạch ngành 

đã được phê duyệt trước đó, thống nhất với UBND thành phố Lạng Sơn báo cáo 

UBND tỉnh để có sự lồng ghép hoặc điều chỉnh phù hợp nhằm phát huy tốt nhất 

các cơ hội, tiềm năng cho phát triển kinh tế đêm của thành phố Lạng Sơn. Đồng 

thời trên cơ sở nội dung Đề án được phê duyệt có trách nhiệm phối hợp với 

UBND thành phố Lạng Sơn triển khai thực hiện hiệu quả Đề án trong phạm vi 

chức năng, nhiệm vụ được giao. 

3. UBND thành phố Lạng Sơn chủ động cân đối, bố trí nguồn vốn đầu tư 

từ ngân sách thành phố để thực hiện các nội dung của Đề án thuộc trách nhiệm 

của nhà nước theo quy định, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tạo điều kiện cho phát 

triển kinh tế ban đêm trên địa bàn. Chủ động phối hợp với các cơ quan chuyên 

môn của tỉnh đề xuất, bố trí vốn đầu tư trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn 

giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo; đồng thời huy động, kêu gọi đầu 
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tư từ các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân để đảm bảo thực hiện các mục tiêu, 

nhiệm vụ. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Ủy ban nhân dân thành phố Lạng 

Sơn, các cơ quan liên quan thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành tỉnh; 

- C, PVP UBND tỉnh,  

  các phòng CM, Trung tâm TH-CB; 

- Lưu: VT, KT(VQK). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 
 

 

Dương Văn Chiều 
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