
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 2667  /SKHĐT-THKTXH 

V/v đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp 

triển khai thực hiện Nghị quyết số 

29-NQ/TWngày 17/11/2022 của Hội 

nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành 

Trung ương Đảng khóa XIII 

Lạng Sơn, ngày 07  tháng 12 năm 2022 

 

Kính gửi:  

- Các sở, ban, ngành tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố. 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn 

số 5740/VP-TH, ngày 24/11/2022 của Văn phòng UBND tỉnh về việc tham mưu 

xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu 

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, trong đó: Giao Sở Kế hoạch và 

Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, tham mưu xây 

dựng Chương trình hành động/kế hoạch của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Hội 

nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đẩy 

mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 

2045.Để cụ thể hóa, xây dựng Chương trình hành động của Tỉnh ủy triển 

khaiNghị quyết số 29-NQ/TW ngày 17/11/2022 của Hội nghị lần thứ 6 Ban 

Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các sở, 

ban, ngành, UBND các huyện, thành phố bám sát tình hình thực tế, theo chức 

năng, nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất các nhiệm vụ, giải  pháp để triển khai thực 

hiện Nghị quyết.  

(Nghị quyết 29-NQ/TWngày 17/11/2022 củaHội nghị lần thứ sáu Ban 

Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hoá, 

hiện đại hoá đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 gửi kèm công văn 

này) 

Đề nghị các cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thành phốquan tâm, thực 

hiện, hoàn thành và gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 14/12/2022để 

tổng hợp, hoàn thành xây dựng dự thảo Chương trình hành độngcủa Tỉnh ủy 

thực hiện Nghị quyết trên đúng thời hạn UBND tỉnh yêu cầu./. 

Nơi nhận:                                                                           
- Như trên;  

- UBND tỉnh (b/c); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng CM, TTXTĐT; 

- Lưu: VT, THKTXH. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

 

 

 

 

Hà Mạnh Cường 



 

DANH SÁCH 

Các cơ quan, đơn vị gửi văn bản 

  

1 Văn phòng UBND tỉnh 

2 Sở Nội vụ 

3 Sở Tư pháp 

4 Sở Tài chính 

5 Sở Công Thương 

6 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

7 Sở Giao thông vận tải 

8 Sở Xây dựng 

9 Sở Tài nguyên và Môi trường 

10 Sở Thông tin và Truyền thông 

11 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

12 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

13 Sở Khoa học và Công nghệ 

14 Sở Giáo dục và Đào tạo 

15 Sở Y tế 

16 Sở Ngoại vụ 

17 Thanh tra tỉnh 

18 Ban Dân tộc tỉnh 

19 Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn 

20 Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh 

21 Công an tỉnh 

22 Cục Thống kê 

23 Chi nhánh Ngân hàng nhà nước tỉnh 

24 Cục thuế tỉnh 

25 Cục Hải quan 

26 UBND các huyện, thành phố (11 đơn vị) 

 
 


		2022-12-08T09:03:49+0700




