
ỦY BAN NHÂN DÂN 
 TỈNH LẠNG SƠN 

 

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

 
Số:  843/UBND-NC 

V/v sơ kết 02 năm thực hiện kế 
hoạch về xây dựng khu vực biên 
giới vững mạnh toàn diện giai 

đoạn 2016 - 2020 

Lạng Sơn, ngày  04 tháng 9 năm 2018 

 
           Kính gửi:   

- Các sở, ban, ngành; 
- Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị 
- xã hội tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 
 

Để đánh giá thực chất những kết quả đạt được, những khuyết điểm, hạn chế 
và nguyên nhân sau 02 năm triển khai thực hiện Kế hoạch số 269/KH-UBND ngày 
19/12/2016 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc triển khai thực hiện Kết luận số 80-
KL/TU ngày 17/10/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tiếp tục thực hiện 
Nghị quyết số 34-NQ/TU ngày 22/12/2011 về xây dựng khu vực biên giới vững 
mạnh toàn diện giai đoạn 2016 - 2020. Trên cơ sở đó, xác định các nội dung, biện 
pháp để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục thực hiện từ nay đến cuối năm 2020, 
UBND tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã 
hội tỉnh và UBND các huyện, thành phố tiến hành sơ kết, đánh giá như sau: 

1. Nội dung sơ kết: Theo Đề cương gửi kèm công văn này. 

2. Phương pháp tiến hành: Sơ kết bằng văn bản, không tổ chức Hội nghị. 

3. Thời gian sơ kết 

- Thời điểm đánh giá: 02 năm, tính từ tháng 01/2017 đến hết tháng 12/2018. 

- Thời gian gửi báo cáo sơ kết: Gửi báo cáo về Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng 
tỉnh trước ngày 10/01/2019 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh. 

4. Tổ chức thực hiện 

- Giao Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh theo dõi, đôn đốc các cấp, các 
ngành thực hiện việc sơ kết, đánh giá; tổng hợp, tham mưu cho UBND tỉnh các nội 
dung, biện pháp để chỉ đạo thực hiện trong thời gian tiếp theo. 

- Các cấp, các ngành tiến hành sơ kết, đánh giá và gửi báo cáo sơ kết về Bộ Chỉ 
huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đúng thời gian./. 

Nơi nhận:  
- Như trên; 
- Thường trực Tỉnh uỷ (b/c);  
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  
- C, PVP UBND tỉnh, 
  các Phòng: NC, TH, KTTH, TH-CB; 
- Lưu: VT, NC(PVD). 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 

Nguyễn Công Trưởng 
 


		2018-09-04T16:27:05+0700
	Văn phòng Ủy ban Nhân dân




