
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:  1536 /SKHĐT-ĐKKD Lạng Sơn, ngày 26  tháng  11  năm 2018 
 

V/v đề nghị Báo cáo tình hình thực 
hiện Kế hoạch số 98/KH-UBND ngày 
14/6/2018 của UBND tỉnh về thực 
hiện Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP 
của Chính phủ. 

Kính gửi:   

 - Các sở, ban, ngành tỉnh; 

 - Tòa án nhân dân tỉnh; 

 - Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; 

 - Liên minh hợp tác xã tỉnh; 

 - Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh; 

 - UBND các huyện, thành phố. 

 

Thực hiện nhiệm vụ dự thảo báo cáo định kỳ của UBND tỉnh về tình hình 
thực hiện Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ về tiếp 
tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, 
nâng cao năng lực canh tranh quốc gia năm 2018 và những năm tiếp theo;  

 Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các Quý cơ quan Báo cáo kết quả thực hiện 
cả năm 2018 và đề xuất nhiệm vụ giải pháp thực hiện trong năm tiếp theo đối 
với các nội dung theo chức năng nhiệm vụ quản lý và nhiệm vụ được phân công 
tại Kế hoạch số 98/KH-UBND ngày 14/6/2018 của UBND tỉnh về thực hiện 
Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP của Chính phủ. 

Đề nghị các Quý cơ quan gửi Báo cáo về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước 
ngày 07/12/2018 để tổng hợp, dự thảo Báo cáo của UBND tỉnh gửi Văn phòng 
Chính phủ và Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo quy định. 

 Sở Kế hoạch và Đầu tư rất mong nhận được sự quan tâm, phối hợp của 
các cơ quan, gửi báo cáo về Sở theo đúng thời hạn ./. 

Nơi nhận:  
- Như trên (DS các cơ quan kèm theo); 
- Phòng CM thuộc sở; 
- Lãnh đạo Sở; 
- Lưu: VT, ĐKKD. 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

Đã ký 
 

 
Phùng Thị Thanh Nga 

 



 
DANH SACH CÁC CƠ QUAN GỬI CÔNG VĂN 

YÊU CẦU BÁO CÁO THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỐ 98/KH-UBND  
NGÀY 14/6/2018 CỦA UBND TỈNH 

___________________ 

 
1. Văn phòng UBND tỉnh 
2. Sở Nội vụ 
3. Sở Tài nguyên và Môi trường 
4. Sở Thông tin và Truyền thông 
5. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội 
6. Sở Tư pháp 
7. Sở Công Thương 

 8. Sở Giao thông vận tải 
9. Thanh tra tỉnh 
10. Cục thuế 
11. Cục Hải quan 
12. Ngân hàng nhà nước, Chi nhánh tỉnh Lạng Sơn 
13. Tòa án nhân dân tỉnh 

14. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh 

15. Liên minh hợp tác xã tỉnh 
16. Hiệp hội doanh nghiệp, 
17. UBND các huyện, thành phố. 
Tổng số: 27 cơ quan 
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