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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:  1067  /UBND-KGVX 
 

V/v triển khai thực hiện  
Kế hoạch số 118-KH/TU 

 ngày 06/9/2019 của Tỉnh ủy  

Lạng Sơn, ngày 10  tháng 10 năm 2019 

 
  Kính gửi:  

            - Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 
            - Ủy ban MTTQVN tỉnh; 
            - Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 
 

Thực hiện Kế hoạch số 118-KH/TU ngày 06/9/2019 của Tỉnh ủy về việc 
thực hiện Kết luận số 50-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục 
thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XI về phát triển khoa học và 
công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh 
tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, UBND tỉnh yêu 
cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ 
và thực tiễn tại ngành, địa phương, tổ chức chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt các 
nội dung của Kế hoạch số 118-KH/TU ngày 06/9/2019 của Tỉnh ủy, trong đó tập 
trung vào các nội dung sau: 

1. Đẩy mạnh tuyên truyền quán triệt sâu rộng bằng các hình thức phù hợp  
đến cán bộ, công chức, viên chức và mọi tầng lớp nhân dân về Kết luận số 50-
KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư; Nghị quyết số 46/NQ-CP ngày 
29/3/2013 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị 
quyết số 20-NQ/TW ngày 01/11/2012 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự 
nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định 
hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Chương trình hành động số 91-
CTr/TU ngày 29/10/2013 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị 
quyết Trung ương 6 khóa XI. Qua đó nhằm nâng cao nhận thức về vai trò của 
khoa học và công nghệ trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; 
phát huy trách nhiệm của người đứng đầu trong phát triển, ứng dụng khoa học 
và công nghệ thuộc phạm vi quản lý, kết quả thực hiện là một trong những tiêu 
chí, thước đo đánh giá về công tác lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý nhà nước. 

2. Cụ thể hóa các nội dung của Kế hoạch số 118-KH/TU ngày 06/9/2019 
của Tỉnh ủy vào chương trình, kế hoạch của ngành, địa phương phục vụ mục 
tiêu phát triển kinh tế, xã hội. Tổ chức triển khai thực hiện, kiểm tra, đôn đốc và 
định kỳ báo cáo đánh giá kết quả thực hiện gửi Sở Khoa học và công nghệ tổng 
hợp theo yêu cầu.  

3. Sở Khoa học và Công nghệ là cơ quan đầu mối giúp UBND tỉnh đôn 
đốc triển khai thực hiện các nội dung Kế hoạch số 118-KH/TU ngày 06/9/2019 
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của Tỉnh ủy; tham mưu tổ chức sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm; định kỳ báo 
cáo UBND tỉnh, Tỉnh ủy theo quy định. 

4. Đề nghị Ủy ban MTTQVN tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội phối 
hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, các cơ quan liên quan tuyên truyền đến 
toàn thể đoàn viên, hội viên và Nhân dân về Kết luận số 50-KL/TW ngày 
30/5/2019 của Ban Bí thư, Kế hoạch số 118-KH/TU ngày 06/9/2019 của Tỉnh 
ủy và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh có liên quan, nhằm nâng cao 
nhận thức và hành động, tích cực ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trong 
cuộc sống, sản xuất, kinh doanh, cải thiện thu nhập, xóa đói, giảm nghèo, nâng 
cao chất lượng cuộc sống. 

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, 
thành phố và các cơ quan liên quan phối hợp tổ chức triển khai thực hiện tốt các 
nội dung trên đây; định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về Sở Khoa học và Công 
nghệ để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Tỉnh ủy theo yêu cầu. 

(Gửi kèm theo Kế hoạch số 118-KH/TU ngày 06/9/2019 của Tỉnh ủy)./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Thường trực Tỉnh ủy; 
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 
- C, PVP UBND tỉnh, các phòng:  
  KGVX, TH, NC, TH-CB; 
- Lưu: VT, (LTT). 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 

Dương Xuân Huyên 
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