
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: 684 /SKHĐT-THKTXH Lạng Sơn, ngày 29 tháng 4  năm 2021 

V/v báo cáo tình hình thực hiện kế 

hoạch phát triển KT-XH 6 tháng 

đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 

tháng cuối năm 2021 

 

                      

 Kính gửi: 

 

 

 

- Các sở, ban, ngành tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố.                

 

Thực hiện Chương trình số 17/CTr-UBND ngày 28/4/2021 của UBND 

tỉnh về công tác của UBND tỉnh tháng 5 năm 2021, để xây dựng Dự thảo Báo 

cáo của UBND tỉnh về tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 

tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2021, trình kỳ họp UBND 

tỉnh thường kỳ tháng 5/2021 (dự kiến tổ chức vào ngày 28/5/2021), Sở Kế hoạch 

và Đầu tư đề nghị các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố thực hiện 

báo cáo đánh giá tình hình, kết quả thực hiện kế hoạch 6 tháng đầu năm và 

nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2021 của cơ quan, đơn vị, như sau: 

1. Nội dung báo cáo: Thực hiện theo Đề cương Báo cáo tình hình thưc̣ 

hiêṇ kế hoac̣h phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, tại Phụ 

lục I ban hành kèm theo Quyết định số 01/2020/QĐ-UBND ngày 07/01/2020 

của UBND tỉnh quy định chế đô ̣báo cáo điṇh kỳ phuc̣ vu ̣muc̣ tiêu quản lý trên 

địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Cập nhật, báo cáo bổ sung một số tình hình mới, trọng 

điểm phát sinh trên địa bàn (công tác bầu cử, phòng chống thiên tai, dịch bệnh, 

an ninh trật tự,…), trong đó nêu rõ tình hình, nguyên nhân, giải pháp. 

2. Thời hạn gửi báo cáo: Đề nghị Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch 

UBND các huyện, thành phố quan tâm, phối hợp và gửi Báo cáo về Sở Kế hoạch 

và Đầu tư, Cục Thống kê tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, đồng thời gửi về địa chỉ 

Email: thqhkhls@gmail.com trước ngày 15/5/2021 để Sở Kế hoạch và Đầu tư 

tổng hợp và hoàn thành dự thảo Báo cáo trình UBND tỉnh đúng thời hạn./. 

 
Nơi nhận:  

- Như trên; 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng nghiệp vụ; 

- Lưu VT, THKTXH. 

GIÁM ĐỐC  

 
  

 

 

 
 Nguyễn Hữu Chiến 

mailto:thqhkhls@gmail.com


Danh sách gửi Công văn 

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. Cục Thống kê tỉnh 

21. Chi nhánh Ngân hàng nhà nước 

22. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh 

23. Bộ Chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh 

24. Công an tỉnh 

25. Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 

26. Cục thuế tỉnh 

27. Cục Hải quan tỉnh 

28. Bảo hiểm xã hội tỉnh 

29. Trung tâm hành chính công tỉnh 

30. Cục quản lý thị trường tỉnh 

31. UBND các huyện, thành phố (11 đơn vị) 
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