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Lạng Sơn, ngày  30  tháng 9 năm 2018 

 
 

Kính gửi: Các thành viên UBND tỉnh. 
 

 Sau khi xem xét Công văn số 1205/SKHĐT-THQH ngày 21/9/2018 của 
Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc hoàn thành dự thảo Báo cáo sơ kết giữa nhiệm 
kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI; thực hiện Kế hoạch 
số 78-KH/TU ngày 20/7/2018 của Tỉnh ủy về sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện 
các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 
2020; đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:  

Các thành viên UBND tỉnh xem xét, tham gia ý kiến đối với dự thảo Báo 
cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 
XVI (lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội); gửi Văn phòng UBND tỉnh trước ngày 
03/10/2018 để tổng hợp, hoàn thiện dự thảo.  

Dự thảo Báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng 
bộ tỉnh lần thứ XVI được gửi kèm theo trên eOffice và trên Trang thông tin của 
Văn phòng UBND tỉnh. 

 Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các thành viên UBND tỉnh, các cơ 
quan liên quan biết, thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên;  
- Thường trực Tỉnh ủy; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 
- Văn phòng Tỉnh ủy; 
- C, PVP UBND tỉnh, 
  các phòng chuyên viên, TH-CB; 
- Lưu: VT, TH (NVH).  
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Phùng Quang Hội 

 




