
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: 448 /SKHĐT-VP Lạng Sơn, ngày  23  tháng 4  năm 2018 

  V/v khắc phục những hạn chế, yếu kém  
 trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4  
(khóa XII) về tăng cường XD, chỉnh đốn Đảng. 

 
   Kính gửi:  
     - Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ; 
     - Trung tâm Xúc tiến đầu tư; 

      
Thực hiện Công văn số 967-CV/TU ngày 10/4/2018 của Tỉnh ủy Lạng 

Sơn về việc chỉ đạo khắc phục những hạn chế trong triển khai thực hiện Nghị 
quyết Trung ương 4 khoá XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng.  

Để tiếp tục thực hiện Chương trình hành động số 39-CTr/TU ngày 
28/12/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết khoá XII về 
tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư 
tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biễn , tự chuyển hoá 
trong nội bộ. Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư yêu cầu các phòng chuyên môn, 
nghiệp vụ và Trung tâm Xúc tiến đầu tư thực hiện tốt một số nội dung sau: 

1. Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 
khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 
05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư 
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các Quy định, Chỉ thị, văn bản chỉ 
đạo của cấp về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy 
thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biễn , tự 
chuyển hoá trong nội bộ; 

2. Tập trung khắc phục các hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra sau kiểm 
điểm năm 2016, 2017 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) 
theo Kế hoạch số 23-KH/SKHĐT-CB ngày 24/02/2017 của Chi bộ Sở Kế hoạch 
và Đầu tư và Kế hoạch số  31/KH-SKHĐT ngày 07/02/2018 của Sở Kế hoạch 
và Đầu tư về việc khắc phục hạn chế về kết quả đánh giá, xếp loại thực hiện 
nhiệm vụ năm 2017.  

3. Quán triệt và tổ chức thực hiện tốt Quyết định số 21a-QĐ/ĐU ngày 
ngày 05/6/2017 của Đảng ủy Sở quy định về trách nhiệm nêu gương của các 
đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW, 
ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII gắn với học 
tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

4. Tổ chức thực hiện tốt 9 nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 (tại Quyết định 

số 207/QĐ-UBND ngày 25/01/2018 của UBND tỉnh) và 10 nhiệm vụ trọng tâm 

(tại Chương trình số 06 /CTr-SKHĐT, ngày 04/01/2018 của Sở Kế hoạch và 

Đầu tư) đảm bảo chất lượng, đúng thời gian. 
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5. Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ 
tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà 
nước các cấp; Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 04/01/2018 của UBND tỉnh về việc 
tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm,hiệu quả phục 
vụ người dân và doanh nghiệp.  

6. Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính; đổi mới tác phong, lề lối 
làm việc, duy trì nền nếp, kỷ luật, kỷ cương hành chính; theo dõi, kiểm tra, giám 
sát công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ, kịp thời ngăn chặn, phòng 
ngừa các vi phạm. Kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh 
nghiệp. 

7. Giao cho Văn phong Sở chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn, 
nghiệp vụ và Trung tâm Xúc tiến đầu tư theo dõi, kiểm tra đôn đốc, tổng hợp kết 
quả triển khai thực hiện; định kỳ báo cáo theo quy định./. 

 

 
Nơi nhận: 

GIÁM ĐỐC 
 

- Như trên;  
- UBND tỉnh (b/c); 
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy (b/c); 
- Đảng ủy khối (b/c); 

Đã ký 

- Lãnh đạo Sở;  
- Các đoàn thể trực thuộc; Nguyễn Hữu Chiến 
- Lưu: VT, VP.  
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