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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Lạng Sơn, ngày         tháng 11 năm 2021 

V/v bổ sung, hoàn thiện dự thảo 

Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 

số 45-NQ/TU ngày 01/9/2021 

của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về 

phát triển công nghiệp  

 

Kính gửi: Sở Công Thương. 

 

Xem xét Tờ trình số 67/TTr-SCT ngày 29/10/2021 của Sở Công Thương về 

việc dự thảo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TU ngày 01/9/2021 của 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển công nghiệp tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-

2025, định hướng đến năm 2030, đồng chí Đoàn Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh 

có ý kiến như sau: 

Sở Công Thương đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan để xây dựng 

hoàn thành dự thảo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TU ngày 01/9/2021 

của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển công nghiệp tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 

2021-2025, định hướng đến năm 2030. Tuy nhiên qua xem xét cho thấy nội dung 

dự thảo Kế hoạch chưa bám sát 06 nhóm nhiệm vụ tại Nghị quyết, các nội dung 

thực hiện (tại mục III) mang tính chung chung, dẫn đến phần tổ chức thực hiện, 

phân công nhiệm vụ cho các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố (tại mục 

IV) cũng chưa rõ ràng, cụ thể; khi đó trong quá trình tổ chức thực hiện việc kiểm 

tra, đôn đốc, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan theo kế hoạch sẽ 

khó khăn, giảm hiệu quả. 

Để cụ thể hóa mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp tại Nghị quyết số 45-NQ/TU 

thành kế hoạch thực hiện có lộ trình, đầu việc cụ thể gắn với trách nhiệm của từng 

sở, ngành, cơ quan đơn vị, đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế các nguồn lực để 

phát triển công nghiệp phù hợp với các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã 

hội của tỉnh, giao Sở Công Thương tiếp tục chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên 

quan nghiên cứu, xem xét điều chỉnh kết cấu, bố cục tại mục III, mục IV của dự 

thảo Kế hoạch theo hướng: trên cơ sở các mục tiêu cụ thể và 06 nhóm nhiệm vụ đã đề 

ra trong Nghị quyết, sẽ cụ thể hóa trong Kế hoạch theo thứ tự lần lượt từng nhiệm vụ, 

có công việc cụ thể và giao nhiệm vụ cho từng cơ quan thực hiện theo chức năng nhiệm 

vụ, lĩnh vực phụ trách và địa bàn quản lý. Thời hạn hoàn thành trong tháng 11/2021. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Sở Công Thương thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: TN&MT, TC, KH&ĐT, XD; 

- C, PCVP UBND tỉnh, 

Phòng: THNC, TT TH-CB; 

- Lưu VT, KT(VAT). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
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