
           ỦY BAN NHÂN DÂN 

           TỈNH LẠNG SƠN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

           Số:         /UBND -KTTH Lạng Sơn, ngày      tháng 3 năm 2020 
 

   V/v tiếp tục tập trung tổ chức thực 

hiện Nghị quyết số 99/NQ-CP 

ngày 03/10/2017 của Chính phủ 

 

   

                             

                                Kính gửi: 

                                               - Các sở, ban, ngành; 

                                               - UBND các huyện, thành phố. 

                  

 hực hiện C ng v n số 1307/VPCP-KTTH ngày 21/02/2020 của V n 

phòng Chính phủ về việc tình hình thực hiện Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 

03/10/2017 của Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, 

UBND các huyện, thành phố tập trung thực hiện các nhiệm vụ sau: 

1. Tiếp tục quán triệt quan điểm, chủ trương, nội dung chủ yếu Nghị quyết 

số 11-NQ/ W ngày 03/6/2017 của Hội nghị lần thứ n m Ban Chấp hành  rung 

ương Đảng khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội 

chủ nghĩa; Nghị quyết số 99-NQ/CP ngày 03/10/2017 của Chính phủ ban hành 

Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW 

ngày 03/6/2017 của Ban Chấp hành  rung ương Đảng khóa XII, nh m t o sự 

thống nhất về nhận thức trong xã hội về kinh tế thị trường định hướng xã hội 

chủ nghĩa, nâng cao vai trò lãnh đ o, quản lý và trách nhiệm của các cấp, ngành 

từ tỉnh đến cơ sở. 

2. Thực hiện nghiêm t c, tích cực và có hiệu quả Chương trình hành 

động số 60-C r/ U ngày 12/9/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực 

hiện Nghị quyết số 11-NQ/ W ngày 03/6/2017 của Ban Chấp hành Trung 

ương Đảng khóa XII; Kế ho ch số 182/KH-UBND ngày 23/10/2017 của 

UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 03/7/2017 của Chính 

phủ, Chương trình hành động số 60-C r/ U ngày 12/9/2017 của Ban Chấp 

hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03/6/2017. 

3. C n cứ nhiệm vụ được phân c ng t i Kế ho ch số 182/KH-UBND ngày 

23/10/2017 của UBND tỉnh,  hủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các 

huyện, thành phố tập trung rà soát, chỉ đ o triển khai có hiệu quả các mục tiêu, 

nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra t i Kế ho ch, phù hợp với điều kiện thực tế của cơ 

quan, đơn vị, địa phương, góp phần phát triển kinh tế thị trường định hướng xã 

hội chủ nghĩa, phát triển nhanh và bền vững kinh tế - xã hội của tỉnh. 

4. Giao Sở Kế ho ch và Đầu tư là cơ quan đầu mối thực hiện theo dõi, 

đ n đốc các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố trong việc triển khai 
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thực hiện Kế ho ch; kịp thời tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh để gửi Bộ Kế ho ch 

và Đầu tư trước ngày 10 tháng 12 h ng n m. 

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai 

thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 

- Như  trên; 

- V n phòng Chính phủ (để b/c); 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- V n phòng Tỉnh ủy; 

- C, PVP UBND tỉnh,  

  các Phòng CV, TTTH-CB;              

- Lưu: V , K  H (VTD).  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 

Hồ Tiến Thiệu 
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