
 

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:        /VP-THNC 
 

V/v tổng kết thực hiện Nghị quyết 

số 37-NQ/TW ngày 01/7/2004 của 

Bộ Chính trị khóa IX 

 

Lạng Sơn, ngày      tháng 6 năm 2021 

    Kính gửi: các sở, ban, ngành  

      

 Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Thông báo số 

567-TB/VPTU ngày 14/6/2021 của Văn phòng Tỉnh ủy về Công văn số 508-

CV/BKTTW ngày 10/6/2021 của Ban Kinh tế Trung ương, 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 các sở, ban, 

ngành, nghiên cứu, đề xuất với Ban cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo tổng kết 

và dự thảo Báo cáo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổng kết thực hiện Nghị 

quyết số 37-NQ/TW ngày 01/7/2004 của Bộ Chính trị khóa IX về phương 

hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Trung du 

và miền núi Bắc bộ đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh, hoàn thành trước ngày 

15/7/2021 để trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy kỳ tháng 7/2021.  

 2. Các sở, ban, ngành theo chức năng, nhiệm vụ báo cáo kết quả thực 

hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW của Bộ Chính trị theo đề cương Báo cáo của Ban 

Kinh tế Trung ương, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp trước ngày 02/7/2021.  

 (Công văn số 508-CV/BKTTW, Thông báo số 567-TB/VPTU gửi kèm 

theo qua VNPT-iOffice). 

 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, PCVP UBND tỉnh, 

  các phòng CM, TH-CB; 

- Lưu: VT, THNC (ĐTK).  

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 
 

 

 

Nguyễn Văn Hà  
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