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 Kính gửi:  

-  Các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công thương; 

- UBND các huyện: Tràng Định, Bình Gia, Hữu Lũng, Chi 

Lăng, Cao Lộc; 

- Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh; 

- Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn- Chi 

nhánh tỉnh Lạng Sơn.  

   

  Ngày 15/7/2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư có văn bản số 1366/SKHĐT-

QLĐTNNS về việc chuẩn bị tổ chức Hội nghị sơ kết Nghị quyết số 

08/2019/NQ-HĐND và Nghị quyết số 15/2021/NQ-HĐND, trong đó đề nghị 

Quý cơ quan tham gia ý kiến chuẩn bị tổ chức Hội nghị sơ kết các Nghị quyết 

này, gửi kết quả về Sở Kế hoạch và Đầu tư trong ngày 20/7/2022 để kịp thời 

chuẩn bị Hội nghị theo Kế hoạch số 159/KH-UBND của UBND tỉnh (dự kiến 

cuối tháng 7/2022). 

Đến thời điểm này, Sở Kế hoạch và Đầu tư mới nhận được tài liệu tham 

gia của 10/19 cơ quan, đơn vị gồm: Sở Tài chính, Sở Khoa học và Công nghệ, 

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Lạng Sơn, Liên minh HTX; UBND các 

huyện, thành phố: Lạng Sơn, Văn Lãng, Văn Quan, Bắc Sơn, Lộc Bình, Đình 

Lập.  

Các đơn vị chưa tham gia ý kiến và chuẩn bị nội dung Hội nghị gồm: Các 

Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương; UBND các huyện: 

Tràng Định, Bình Gia, Hữu Lũng, Chi Lăng, Cao Lộc; Hiệp hội doanh nghiệp 

tỉnh; Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn - Chi nhánh tỉnh Lạng 

Sơn. 

Do thời gian gấp để chuẩn bị tài liệu phục vụ Hội nghị theo kế hoạch, Sở 

Kế hoạch và Đầu tư trân trọng đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị quan tâm 

phối hợp thực hiện và khẩn trương gửi các nội dung theo yêu cầu tại văn bản số  

1366/SKHĐT-QLĐTNNS ngày 15/7/2022 về Sở Kế hoạch và Đầu tư trong 

ngày 27/7/2022.  

Sau thời gian trên, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ tổng hợp tài liệu báo cáo 
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UBND tỉnh để chuẩn bị cho công tác Hội nghị, các đơn vị chưa có ý kiến tham 

gia chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về việc thực hiện nhiệm vụ được giao tại 

Kế hoạch số 159/KH-UBND của UBND tỉnh. 

Sở Kế hoạch và Đầu tư trân trọng đề nghị các đơn vị phối hợp thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên;  

- Lãnh đạo Sở;  

- Chánh VP Sở; 

- Lưu: VT, QLĐTNNS. 
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