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Số: 638/UBND-TH Lạng Sơn, ngày 13 tháng 7 năm 2018 

 V/v tổ chức sơ kết công tác 6 tháng 
đầu năm năm 2018 

 

 
 

Kính gửi: Các sở, ban, ngành. 
 

Năm 2018 là năm bản lề, có ý nghĩa rất quan trọng trong thực hiện các 
mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Kế 
hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020. Để phấn đấu thực hiện đạt 
và vượt các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, Chủ tịch UBND tỉnh 
yêu cầu các sở, ban, ngành tổ chức sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai 
nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 như sau: 

1. Tập thể lãnh đạo các sở, ban, ngành chuẩn bị kỹ nội dung sơ kết, rà 
soát, đánh giá đầy đủ những mặt tích cực, hạn chế, yếu kém trong thực hiện các 
nhiệm vụ, mục tiêu kế hoạch năm 2018, phân tích rõ nguyên nhân, đề ra những 
giải pháp cụ thể để thực hiện đạt cao nhất các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018. 

2. Hình thức tổ chức sơ kết phải thiết thực, gọn nhẹ, hiệu quả. Báo cáo kết 
quả sơ kết gửi UBND tỉnh trong tháng 7/2018. 

Các sở, ban, ngành nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ trên./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- C, PVP UBND tỉnh, 
  các phòng, đơn vị thuộc VP; 
- Lưu: VT, TH (NVH). 

CHỦ TỊCH 
 
 

 
 
 
 
 

Phạm Ngọc Thưởng 
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