
 

 

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 chuẩn bị nội dung làm việc 

với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh    

 

Lạng Sơn, ngày      tháng 9 năm 2022 

   Kính gửi: các sở, ngành: Nội vụ, Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn, Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài 

chính, Giáo dục và Đào tạo, Giao thông vận tải, Y tế, 

Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài nguyên và 

Môi trường, Thanh tra tỉnh, Ngân hàng Nhà nước 

Việt Nam chi nhánh tỉnh.  

           

 Thực hiện Kế hoạch số 148/KH-ĐĐBQH ngày 23/9/2022 của Đoàn đại 

biểu Quốc hội tỉnh về Kế hoạch làm việc của Đoàn đại biểu Quốc hội với Ủy 

ban nhân dân tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan trước kỳ họp thứ 4, Quốc hội 

khoá XV; đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:  

1. Giao các sở, ngành: Nội vụ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công 

Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo, Giao thông vận tải, 

Y tế, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra 

tỉnh,  Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ báo 

cáo kết quả thực hiện như đề nghị của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tại Kế hoạch 

trên, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng UBND tỉnh chậm nhất ngày 

30/9/2022 để tổng hợp, xây dựng dự thảo Báo cáo của UBND tỉnh.  

2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư trên cơ sở báo cáo của các cơ quan liên 

quan có trách nhiệm tổng hợp, xây dựng Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình 

kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2022; đánh giá những thuận lợi, khó khăn 

vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện; phương hướng, nhiệm vụ 3 

tháng cuối năm 2022, dự kiến Kế hoạch năm 2023 và các nội dung khác theo nội 

dung làm việc với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; hoàn thành, trình UBND tỉnh 

trước ngày 03/10/2022, đồng thời trực tiếp trình bày báo cáo tại buổi làm việc 

của Đoàn đại biểu Quốc hội với UBND tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan.  

(Kế hoạch số 148/KH-ĐĐBQH đã được gửi đến các cơ quan). 

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

Nơi nhận: 
- Như trên;  

- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;  

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;  

- C, PCVP UBND tỉnh, 

  các phòng CM, TH-CB; 

- Lưu: VT, THNC (ĐTK).  

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 
 

 

Phạm Hùng Trường   
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