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TỈNH LẠNG SƠN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

            /UBND-KTN Lạng Sơn, ngày      tháng 01 năm 2020 
 

V/v tăng cường thực hiện Chương 

trình kết n i hỗ trợ phát triển kinh tế - 

xã hội các xã biên giới 

 

 
 

Kính gửi   

-  ở Kế hoạch và Đầu tư; 

- UBND các huyện: Đình Lập, Lộc Bình, Cao Lộc, 

  Văn Lãng, Tràng Định. 

 

Qua thời gian triển khai Chương trình s  15/CTr-UBND ngày 17/4/2019 

của UBND tỉnh về kết n i các đơn vị hành chính cấp huyện, các doanh nghiệp, 

tập đoàn kinh tế kết nghĩa, hỗ trợ phát triển kinh tế, xã hội các xã biên giới, bước 

đầu đã nhận được sự ủng hộ của cộng đồng doanh nghiệp cũng như các tổ chức, 

cá nhân trong và ngoài tỉnh. Tuy nhiên về tổng thể kết quả thực hiện nhìn chung 

còn hạn chế, chưa đạt được yêu cầu, mục tiêu đặt ra. Một s  huyện chưa thực sự 

chủ động tìm kiếm kết n i các doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế để kết nghĩa, vận 

động hỗ trợ cho các xã biên giới thuộc địa bàn quản lý; chưa coi đây là nhiệm 

vụ quan trọng để thực hiện xóa đói giảm nghèo, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã 

hội, củng c  qu c phòng, an ninh, tăng cường công tác đ i ngoại ở khu vực biên 

giới. 

Để Chương trình tiếp tục lan tỏa, thông tin sâu rộng đến cộng đồng doanh 

nghiệp, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh, huy động hiệu quả các nguồn 

lực xã hội để hỗ trợ thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội các xã biên giới, UBND 

tỉnh yêu cầu các cơ quan liên quan thực hiện t t một s  nội dung sau   

1.  ở Kế hoạch và Đầu tư  

- Thực hiện t t vai trò cơ quan đầu m i triển khai thực hiện Chương trình; 

tiếp tục chủ trì, ph i hợp với các cơ quan liên quan tiếp nhận sự hỗ trợ, giúp đ ;  

hướng d n, điều ph i việc thực hiện kết nghĩa gi a các cơ quan, tổ chức, doanh 

nghiệp với các xã biên giới. 

- Đôn đ c, hướng d n các huyện thực hiện ký kết với các đơn vị đã có 

chương trình đăng ký hỗ trợ, kết nghĩa … 

2. UBND các huyện  Đình Lập, Lộc Bình, Cao Lộc, Văn Lãng, Tràng Định 

chủ động tìm kiếm kết n i các đơn vị, doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế kết nghĩa, 

hỗ trợ cho các xã biên giới trên địa bàn huyện, coi đây là nhiệm vụ quan trọng 

để thực hiện xóa đói giảm nghèo, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng 

nông thôn mới và bảo đảm qu c phòng, an ninh. Đảm bảo mục tiêu đến hết năm 

2020 mỗi xã biên giới có ít nhất 01 đơn vị, doanh nghiệp kết nghĩa, hỗ trợ. 

3. UBND các huyện  Cao Lộc, Lộc Bình, Đình Lập khẩn trương làm việc 
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với các doanh nghiệp đã cam kết tài trợ, tổ chức lễ ký kết tại địa bàn huyện 

trong Quý I/2020, gửi báo cáo về  ở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo 

UBND tỉnh. 

4. Các sở, ban, ngành, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh và cơ quan liên quan 

tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các đơn vị, doanh nghiệp kết nghĩa, hỗ 

trợ phát triển kinh tế - xã hội các xã biên giới theo lĩnh vực, địa bàn được phân 

công./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành; 

- Báo Lạng  ơn, Đài PT-TH tỉnh; 

- C,PVP UBND tỉnh,  

  các phòng CM, TH-CB; 

- Lưu  VT, KTN (VQK). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

Hồ Tiến Thiệu 
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