
UBND TỈNH LẠNG SƠN 
VĂN PHÒNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số: 3796 /VP-TH 

 

V/v dự thảo Báo cáo tình hình kinh 
tế - xã hội 9 tháng đấu năm 2018 và 
kiến nghị, đề xuất với Trung ương 

Lạng Sơn, ngày 25 tháng 9 năm 2018 

 

Kính gửi: Các sở, ban, ngành. 

 

UBND tỉnh nhận được Công văn số 116/ĐĐBQH ngày 21/9/2018 của 
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh về việc gửi báo cáo tình hình kinh tế - xã hội và kết 
quả hoạt động 9 tháng năm 2018, đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên 
quan tổng hợp, dự thảo Báo cáo của UBND tỉnh theo đề nghị của Đoàn đại biểu 
Quốc hội tỉnh tại Công văn trên; gửi UBND tỉnh chậm nhất ngày 02/10/2018. 

2. Các sở, ban, ngành báo cáo đề xuất UBND tỉnh những khó khăn, bức 
xúc của tỉnh và đề xuất, kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ, các Bộ, ngành 
Trung ương thuộc lĩnh vực được giao theo đề nghị tại Công văn trên; gửi Sở Kế 
hoạch và Đầu tư trước ngày 27/9/2018 để tổng hợp vào dự thảo báo cáo trên.  

(Công văn số 116/ĐĐBQH được sao gửi kèm theo trên eOffice, Trang 
thông tin Văn phòng UBND tỉnh). 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến đồng chí Phó Chủ tịch UBND 
tỉnh để các sở, ban, ngành thực hiện./.  

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Văn phòng ĐĐBQH tỉnh; 
- C, PVP UBND tỉnh, 
  các phòng CV, TH-CB; 
- Lưu: VT, TH (NVH). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 

 
 

 

Dương Văn Chiều 
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