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: 1642/SKHĐT-KGVX

Lạng Sơn, ngày 13 tháng 11 năm 2019

V/v báo cáo thực hiện xã hội hóa các
hoạt động GD-ĐT, dạy nghề, y tế, văn
hóa, thể thao và môi trường.

Kính gửi:
- Các Sở, ngành: Tài chính; Giáo dục và Đào tạo; Lao
động – Thương binh và Xã hội; Y tế; Văn hóa, Thể
thao và Du lịch; Tài nguyên và Môi trường; Tư pháp;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.
Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo UBND tỉnh tại Công văn số 3596/VPKGVX ngày 11/9/2018 của Văn phòng UBND tỉnh về việc thực hiện kết luận số
842-KL/TU ngày 04/9/2018 của Ban thường vụ Tỉnh ủy, trong đó giao nhiệm vụ
cho Sở Kế hoạch và Đầu tư làm đầu mối tổng hợp, xây dựng dự thảo Báo cáo
trước 30/12 hàng năm;
Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các cơ quan báo cáo kết quả thực hiện Kết
luận số 842-KL/TU ngày 04/9/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực
hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 23/5/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy
mạnh xã hội hóa các hoạt động giáo dục – đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể
thao và môi trường thuộc lĩnh vực đơn vị quản lý.
Đề nghị các cơ quan gửi Báo cáo về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày
10/12/2019 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, báo cáo Ban thường vụ
Tỉnh ủy.
(Có các văn bản liên quan gửi kèm trên iOffice).

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu: VT, KGVX.
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