
UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

VĂN PHÒNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:            /VP-TH     Lạng Sơn, ngày         tháng 12 năm 2019 
 

V/v cung cấp thông tin kết quả 

thực hiện nhiệm vụ trọng tâm 

năm 2019 
 

 

 

Kính gửi: Sở Nội vụ 
 

Theo đề nghị của Sở Nội vụ tại Công văn số 1311/SNV-TCBC&TCPCP 

ngày 16/12/2019 về việc phối hợp cung cấp kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm 

năm 2019 của các cơ quan, đơn vị; 

 Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh cung cấp kết quả thực hiện nhiệm vụ 

trọng tâm năm 2019 của các cơ quan, đơn vị như sau: 

1. Nhiệm vụ trọng tâm trình UBND tỉnh không bảo đảm thời gian, phải 

hoãn, lùi thời gian hoặc chưa trình 

STT Nhiệm vụ trọng tâm Cơ quan trình Lý do 

1 

Tham mưu chỉ đạo tổ chức triển khai thực 

hiện tổng kết Chỉ thị số 29-CT/TU ngày 

25/4/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

Lạng Sơn về thực hiện Chiến lược công tác 

dân tộc đến năm 2020 

Ban Dân tộc 
Chưa 

trình 

2 

Tham mưu UBND tỉnh rà soát, lập Quy 

hoạch điều chỉnh Quy hoạch chung xây 

dựng Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-

Lạng Sơn 

Ban Quản lý 

Khu kinh tế 

cửa khẩu Đồng 

Đăng - Lạng 

Sơn 

Chưa 

trình 

3 
Hoàn thành việc hợp nhất Sở Kế hoạch và 

Đầu tư và Sở Tài chính 
Sở Nội vụ 

Chưa 

trình 

4 

Hoàn thành tham mưu cho UBND tỉnh ban 

hành Đề án xây dựng Chính quyền điện tử 

tỉnh Lạng Sơn 

Sở Thông tin 

và Truyền 

thông 

Xin lùi 

5 
Lập quy hoạch chung xây dựng khu du lịch 

quốc gia Mẫu Sơn 
Sở Xây dựng 

 
Xin lùi 

6 

Phấn đấu hoàn thành đưa vào sử dụng công 

trình Nhà nghỉ - Nhà khách A1 trong Quý 

II/2019 

Văn phòng 

UBND tỉnh 

Chưa 

trình 



2 
 

2. Những nhiệm vụ trọng tâm không bảo đảm chất lượng 

STT Nhiệm vụ trọng tâm Cơ quan trình Lý do 

1 

Tham mưu, xây dựng trình HĐND, UBND 

tỉnh ban hành: (1) Nghị quyết của HĐND 

tỉnh quy định tặng danh hiệu “Công dân 

Lạng Sơn ưu tú” 

Sở Nội vụ 
Trình lại 

lần 2 

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Sở Nội vụ xem xét, tổng hợp./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- C, PVP UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, TH (PT). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn hà 
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