
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-THKTXH Lạng Sơn, ngày       tháng 11 năm 2022 

V/v đề nghị báo cáo kết quả tổ chức 

triển khai các nghị quyết của 

HĐND tỉnh 

 

 

 

Kính gửi:  
 

 

- Ban Pháp chế HĐND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành tỉnh;  

- UBND các huyện, thành phố. 

 

Tại Công văn số 1080/VP-THNC, ngày 17/3/2022 của Văn phòng UBND 

tỉnh về việc báo cáo kết quả triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh, 

giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri, kiến nghị sau giám sát, chất vấn, có nội 

dung đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh: "1. Giao các sở, ban, 

ngành đã được giao chủ trì xây dựng các nghị quyết của HĐND tỉnh (các Nghị 

quyết đã ban hành),... Định kỳ trước ngày 15/11 hằng năm báo cáo UBND tỉnh 

(qua Sở Kế hoạch và Đầu tư) kết quả tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết 

(quy phạm pháp luật và cá biệt) của HĐND tỉnh. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư 

trên cơ sở báo cáo của các cơ quan, tổng hợp, dự thảo Báo cáo của UBND tỉnh về 

kết quả triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh, định kỳ trước ngày 

25/11 hằng năm trình UBND tỉnh xem xét."  

Tuy nhiên, đến ngày 15/11/2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư chưa nhận được 

báo cáo của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố để tổng hợp, dự 

thảo Báo cáo của UBND tỉnh theo yêu cầu. 

Để thực hiện nhiệm vụ Chủ tịch UBND tỉnh giao và Công văn số 

175/HĐND-PC, ngày 04/3/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phối hợp báo 

cáo phục vụ công tác giám sát thường xuyên, trên cơ sở thống nhất tại cuộc họp với 

các Ban HĐND tỉnh và các cơ quan liên quan (ngày 07/11/2022), Sở Kế hoạch và 

Đầu tư đề nghị các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố xây dựng báo cáo 

với những nội dung sau: 

1. Phần báo cáo chung 

Báo cáo đánh giá chung về tình hình, kết quả tổ chức triển khai thực hiện các 

nghị quyết của HĐND tỉnh đã được giao chủ trì xây dựng, trong đó nêu rõ: 

(1) Công tác tổ chức triển khai thực hiện của cơ quan, đơn vị sau khi các 

nghị quyết của HĐND tỉnh được ban hành; 

(2) Số lượng các nghị quyết đang được thực hiện đảm bảo quy định, có hiệu 

quả; số nghị quyết gặp khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện và nguyên 
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nhân; số nghị quyết cần sửa đổi, bổ sung hoặc công bố hết hiệu lực, hết hiệu lực 

một phần; 

(3) Đề xuất, kiến nghị với HĐND tỉnh và UBND tỉnh về công tác ban hành 

và triển khai thực hiện nghị quyết đã ban hành của HĐND tỉnh. 

2. Phần Phụ lục 

Báo cáo đầy đủ các nội dung tại Phụ lục gửi kèm theo Công văn này đối 

với từng nghị quyết (quy phạm pháp luật và cá biệt) của HĐND tỉnh đã được giao 

chủ trì xây dựng, trong đó: 

(1) Tổng hợp các văn bản của UBND tỉnh và các ngành tổ chức triển khai 

thực hiện nghị quyết đã được giao chủ trì xây dựng. 

(2) Về hiệu lực của Nghị quyết: Đánh giá sự phù hợp so với các quy định 

hiện hành để xác định các nội dung của nghị quyết: Còn hiệu lực, hết hiệu lực 

một phần, hết hiệu lực  

(3) Tình hình, kết quả thực hiện và khó khăn, vướng mắc trong triển khai 

thực hiện: Đánh giá khái quát tình hình, kết quả thực hiện và những khó khăn, 

vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện (nếu có) và sự phù hợp với điều 

kiện thực tế của tỉnh  hiện nay. 

(4) Đề xuất, kiến nghị: Căn cứ các nội dung đánh giá tại mục (2) và (3), 

kiến nghị, đề xuất sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, thay thế, ban hành mới Nghị quyết. 

Đề nghị các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố hoàn thành báo 

cáo và gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 18/11/2022 để tổng hợp, dự 

thảo Báo cáo của UBND đảm bảo thời hạn được giao./. 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng CM; 

- Lưu: VT, THKTXH. 

GIÁM ĐỐC 
 

 

 
  
  

  Vũ Hoàng Quý 
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Danh sách gửi Công văn 

1. Văn phòng UBND tỉnh 

2. Ban Pháp chế HĐND tỉnh 

3. Sở Tư pháp 

4. Sở Tài chính 

5. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

6. Sở Công Thương 

7. Sở Xây dựng 

8. Sở Giao thông vận tải 

9. Sở Tài nguyên và Môi trường 

10. Sở Khoa học và Công nghệ 

11. Sở Thông tin và Truyền thông 

12. Sở Giáo dục và Đào tạo 

13. Sở Y tế 

14. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

15. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

16. Sở Nội vụ 

17. Ban Dân tộc tỉnh 

18. Công an tỉnh 

19. Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn 

20. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh 

21-22. UBND huyện Hữu Lũng, UBND thành phố Lạng Sơn 

 

 

16. Sở Ngoại vụ 

17. Thanh tra tỉnh 

20. Cục Thống kê tỉnh 

21. Chi nhánh Ngân hàng nhà nước 

22. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh 

23. Bộ Chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh 

25. Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 

26. Cục thuế tỉnh 

27. Cục Hải quan tỉnh 
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28. Bảo hiểm xã hội tỉnh 

29. Trung tâm hành chính công tỉnh 

30. Cục quản lý thị trường tỉnh 

31. UBND các huyện, thành phố (11 đơn vị) 
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