
 

 
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 triển khai thực hiện Kết luận  

của Thường trực Tỉnh ủy về lĩnh vực 

kinh tế - xã hội 

Lạng Sơn, ngày         tháng 11 năm 2021 

 

 

Kính gửi:   

Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính,  

Tài nguyên và Môi trường, Công Thương,  

Xây dựng, Y tế, Lao động - Thương binh  

và Xã hội, Giáo dục và Đào. 

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy về lĩnh vực kinh tế - xã 

hội tại Thông báo số 1177-TB/VPTU ngày 24/11/2021, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, 

Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Giao các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Y tế, Lao động - Thương 

binh và Xã hội, Giáo dục và Đào tạo trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao 

chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện các nội dung về 

công tác phòng chống dịch Covid-19, thực hiện chính sách an sinh xã hội, duy 

trì công tác dạy và học trong bối cảnh tình hình dịch bệnh, công tác hỗ trợ doanh 

nghiệp và phân bổ vốn đầu tư công hàng năm, trung hạn theo đúng chỉ đạo tại 

Thông báo trên; báo cáo, đề xuất UBND tỉnh các vấn đề vượt thẩm quyền.  

2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan: 

- Dự thảo Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thành lập Ban 

Chỉ đạo, dự thảo Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo và phân công thành viên 

Ban Chỉ đạo về xây dựng Quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến 

năm 2050 theo chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Thông báo trên; trình 

UBND tỉnh trước ngày 30/11/2021.  

- Khẩn trương nghiên cứu, tham mưu Ban Chỉ đạo xây dựng Quy hoạch 

tỉnh mời thêm khoảng 02 - 03 đơn vị tư vấn độc lập, trong đó có ít nhất 01 đơn vị 

tư vấn uy tín của nước ngoài tham gia thực hiện công tác lập Quy hoạch tỉnh giai 

đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2050 để có sự so sánh, phản biện, nâng cao 

chất lượng quy hoạch. 

3. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan 

liên quan dự thảo Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thành lập Ban 

Chỉ đạo, dự thảo Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo và phân công thành viên 

Ban Chỉ đạo về giải phóng mặt bằng đối với các dự án trọng điểm của tỉnh theo 

chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Thông báo trên; trình UBND tỉnh trước 

ngày 02/12/2021. 
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4. Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan dự 

thảo Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thành lập Ban Chỉ đạo, dự 

thảo Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo và phân công thành viên Ban Chỉ đạo về 

các dự án Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của Thường trực Tỉnh 

ủy tại Thông báo trên; trình UBND tỉnh trước ngày 02/12/2021. 

(Thông báo số 1177-TB/VPTU gửi kèm theo qua VNPT-iOffice). 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan liên quan thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- C, PVP UBND tỉnh, 

  Phòng THNC, TH-CB;  

- Lưu: VT, THNC (PT).  

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hà 
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