
 

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

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

Số:      /SKHĐT-ĐKKD Lạng Sơn, ngày 27 tháng 9 năm 2022 

V/v báo cáo kết quả thực hiện phát 

triển doanh nghiệp, kinh tế tập thể, 

hợp tác xã 9 tháng đầu năm 2022 

 

 
 

Kính gửi:  

- Các thành viên Ban chỉ đạo đổi mới, phát triển doanh nghiệp và 

nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể tỉnh (tại Quyết định số 2420/QĐ-

UBND ngày 28/11/2018 của UBND tỉnh); 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Lạng Sơn; 

- Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Lạng Sơn; 

- Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Lạng Sơn; 

- Công ty Cổ phần Chợ Lạng Sơn; 

- Công ty Cổ phần Quản lý và xây dựng giao thông Lạng Sơn; 

- Công ty Cổ phần cấp thoát nước Lạng Sơn; 

- Liên hiệp HTX Đông Bắc Lạng Sơn. 

 

Căn cứ Quyết định số 05/QĐ-BCĐ ngày 10/01/2019 của Ban chỉ đạo đổi 

mới, phát triển doanh nghiệp và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể tỉnh Lạng Sơn 

về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo; Sở Kế hoạch và Đầu tư (là 

cơ quan thường trực Ban chỉ đạo) đề nghị: 

1. Các thành viên Ban chỉ đạo báo cáo kết quả thực hiện  9 tháng đầu năm và 

kế hoạch thực hiện 3 tháng cuối năm 2022,  theo nhiệm vụ được phân công (Cục 

Thuế tỉnh báo cáo thêm nội dung tỷ lệ đóng góp vào ngân sách của các HTX). 

2. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Báo cáo tình hình hoạt động của các 

HTX, THT trên địa bàn huyện 9 tháng đầu năm và kế hoạch thực hiện 3 tháng cuối 

năm 2022; đánh giá kết quả thực hiện hỗ trợ phát triển HTX theo các chương trình, kế 

hoạch đã được UBND tỉnh ban hành; công tác Ban chỉ đạo cấp huyện; khó khăn, 

vướng mắc, đề xuất giải pháp tổ chức thực hiện trong thời gian tới (biểu chi tiết 

kèm theo). 

3.  Các doanh nghiệp có vốn Nhà nước, Liên hiệp HTX báo cáo tình hình sản 

xuất kinh doanh của doanh nghiệp 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 

2022.  

Đề nghị các thành viên Ban chỉ đạo, UBND các huyện, các doanh nghiệp gửi 

Báo cáo về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 05/10/2022 để kịp thời tổng hợp, 

báo cáo UBND tỉnh./. 

 
 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, ĐKKD. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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DANH SÁCH GỬI VĂN BẢN 

 

1. Sở Tài chính;  

2. Sở Nông nghiệp và PTNT;  

3. Tài nguyên và Môi trường;  

4. Sở Xây dựng;  

5. Sở Công Thương;  

6. Giao thông vận tải;  

7. Nội vụ;  

8. Lao động - Thương binh và Xã hội;  

9. Khoa học Công nghệ; 
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10. Liên minh Hợp tác xã tỉnh; 

11. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh; 

12. Cục Thuế tỉnh;  

13. Cục Hải quan tỉnh; 

14. Bảo hiểm xã hội tỉnh; 

15. Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn; 

16. Liên đoàn Lao động tỉnh; 

17. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 

18. Ủy ban mặt trận Tổ quốc tỉnh; 

19. Các Hội Nông dân tỉnh;  

20. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; 

21. Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh; 

22. Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Lạng Sơn; 

23. Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Lạng Sơn; 

24. Công ty Cổ phần Chợ Lạng Sơn; 

25. Công ty Cổ phần Quản lý và xây dựng giao thông Lạng Sơn; 

26. Công ty Cổ phần cấp thoát nước Lạng Sơn; 

27. UBND 11 huyện, thành phố; 

28. Liên hiệp HTX Đông Bắc Lạng Sơn. 
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