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Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

 

Thực hiện Công văn số 1033/BKHĐT-TH ngày 26/02/2021 của Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư về việc góp ý dự thảo Báo cáo đánh giá thực hiện Kế hoạch 

phát triển KT-XH 2016-2020, dự kiến Kế hoạch phát triển KT-XH 2021-2025 

và Báo cáo đánh giá Chương trình hành động thực hiện Kế hoạch phát triển KT-

XH 2016-2020, dự kiến Chương trình hành động thực hiện kế hoạch phát triển 

KT-XH 2021-2025;  

Sau khi nghiên cứu, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn cơ bản nhất trí với 02 

dự thảo Báo cáo do Bộ Kế hoạch và Đầu tư soạn thảo và tham gia một số ý kiến 

tham gia cụ thể như sau:  

- Đối với dự thảo Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 

142/2016/QH13 ngày 12/4/2016 của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kih tế - xã 

hội 5 năm 2016 - 2020 và dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 

2021 - 2025: tại mục e) Phát triển kinh tế vùng theo hướng tăng cường liên kết, 

kết nối vùng, các tiểu vùng; tốc độ đô thị hóa tăng nhanh, bước đầu gắn kết với 

công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển nông thôn (trang 22 dự thảo): Đề 

nghị cơ quan soạn thảo bổ sung đánh giá về sự phát triển của các vùng về quy 

mô, tốc độ tăng trưởng GRDP và đóng góp của các vùng vào tăng trưởng kinh tế 

chung của cả nước giai đoạn 2016 - 2020; bổ sung đánh giá khái quát về liên kết 

phát triển giữa các tỉnh trong vùng kinh tế. 

- Đối với dự thảo Báo cáo Chương trình hành động của Chính phủ thực 

hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025: Tại mục 3. Phát 

triển các vùng và khu kinh tế; phụ lục 3. Dự kiến danh mục các chương trình, đề 

án thuộc Chương trình hành động của Chính phủ giai đoạn 2021 - 2025: Đề nghị 

cơ quan soạn thảo bổ sung một số cơ chế, chính sách, đề án do Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành Trung ương và UBND các tỉnh, 

thành phố xây dựng trong giai đoạn 2021 - 2025 như: Nghiên cứu, ban hành quy 

chế phối hợp điều hành các vùng, liên vùng; xây dựng cơ chế, chính sách đặc 

thù thúc đẩy phát triển vùng, liên kết vùng,… 

(Biểu 7B. Một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu ước thực hiện giai đoạn 

2016 - 2020, dự kiến giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh Lạng Sơn kèm theo) 



2 

2 

Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn trân trọng đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

xem xét, tổng hợp./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- C, PVP UBND tỉnh, 

 các phòng CM; 

- Lưu: VT, THNC (ĐTK). 

KT. CHỦ TỊCH                                                                      

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Dương Xuân Huyên 
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