
 
 

THÔNG BÁO 
Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị trực tuyến với cấp huyện, 

cấp xã về đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội  
6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019  

 

Ngày 13 tháng 6 năm 2019, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến với 
cấp huyện, cấp xã về đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - 
xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019. Tham dự 
Hội nghị tại điểm cầu của tỉnh có đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên 
Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND tỉnh, Ủy ban 
Mặt trận tổ quốc tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh và thủ trưởng các sở, ban, ngành.  

Sau khi Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư trình bày Báo cáo tóm tắt tình 
hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 
trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019, ý kiến tham luận của một số sở, ngành, 
UBND huyện, thành phố, UBND xã và phát biểu chỉ đạo của đồng chí Bí thư 
Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau: 

1. Về kết quả nổi bật trong 6 tháng đầu năm  

Nhìn chung, Hội nghị cơ bản đồng tình với dự thảo Báo cáo tình hình phát 
triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2019 của tỉnh. Dự thảo đã khái quát kết 
quả đạt được, thẳng thắn nhìn nhận, đánh giá những hạn chế, yếu kém, đề ra 
nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm cần tập trung thực hiện. Trong 6 tháng đầu 
năm, UBND tỉnh chỉ đạo, điều hành quyết liệt, sâu sát, thường xuyên tổ chức 
kiểm tra, đôn đốc, chấn chỉnh thực hiện nhiệm vụ được giao, nhất là tại cơ sở, 
kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc. Các cấp, các ngành đã bám sát các 
chương trình trọng tâm theo từng cấp, từng ngành, chủ động và có nhiều giải 
pháp thiết thực trong thực thi nhiệm vụ. Điều đó thể hiện khá rõ qua những kết 
quả đã đạt được, như: Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 6,51%; hoạt động nhập 
khẩu một số mặt hàng có tỷ trọng lớn như ô tô tải, xe máy chuyên dụng, sắt thép 
có nhiều khởi sắc, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu tăng 7,8%; hoạt động thương 
mại diễn ra khá sôi động; giá cả, thị trường ổn định, tổng mức bán lẻ hàng hóa 
tăng 11,5%; du lịch tiếp tục tăng trưởng khá, lượng khách du lịch tăng 7,9%; thu 
ngân sách đạt kết quả tích cực, đạt 58,7% dự toán, tăng 30,8% so với cùng kỳ... 
Một số huyện thuộc diện khó khăn nhất tỉnh đã có sự đổi mới về tư duy, cách 
làm; chủ động nghiên cứu, khảo sát, tìm kiếm cơ hội phát triển để thu hút đầu tư. 
Các hoạt động giáo dục, đào tạo, y tế, văn hoá, thể thao tiếp tục được quan tâm, 
đạt kết quả tốt. Công tác quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội tiếp tục 
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được đảm bảo. Tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ năm 2018, 
tuy nhiên vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ cao về tai nạn giao thông. Một số hoạt động 
đối ngoại lớn theo chỉ đạo của trung ương, của tỉnh được tổ chức tốt, tạo dấu ấn 
tốt đẹp và nâng cao vị thế của tỉnh.  

Công tác cải cách hành chính, thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính 
được tăng cường, từ đó tạo sự lan tỏa đến các cấp, các ngành có tinh thần trách 
nhiệm cao trong thực thi công vụ. Tất cả các chỉ số xếp loại về cải cách hành 
chính, năng lực cạnh tranh đều tăng. Công tác tiếp công dân có sự chuyển biến 
rất rõ nét, đã chấm dứt tình trạng ủy quyền cho cấp dưới dự tiếp công dân. Một 
số lãnh đạo UBND huyện đã chủ động phối hợp với Thanh tra tỉnh trong việc 
giải quyết khiếu nại, tố cáo nên kết quả tích cực hơn.  

Những kết quả tích cực nêu trên đã tạo thêm động lực, sức phấn đấu mới 
trong 6 tháng cuối năm và thời gian tiếp theo. 

2. Về một số khó khăn, hạn chế  

Dự thảo báo cáo đã đề cập tương đối đầy đủ về khó khăn, hạn chế. Ngoài 
các yếu tố khách quan, chủ yếu là nguyên nhân chủ quan của những khó khăn, 
hạn chế, cụ thể:  

Bệnh dịch tả lợn Châu Phi lây lan qua nhiều đường khác nhau nên rất khó 
kiểm soát, đến nay chưa có biện pháp thật sự hữu hiệu nên dịch bệnh lây lan trên 
diện rộng, gây thiệt hại lớn cho Nhân dân và Nhà nước. 

Nguồn vốn đầu tư công năm 2019 giảm so với năm 2018. Một số công 
trình dự án chậm khởi công; công tác giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư 
còn chậm. Trong điều kiện nguồn vốn khó khăn nhưng vẫn có một số đơn vị 
không chủ động, tích cực giải ngân hết vốn theo kế hoạch, phải trả lại trung 
ương. Thu ngân sách nhà nước tuy có tăng nhưng thiếu ổn định, chưa bền vững; 
còn có tình trạng sử dụng lãng phí ngân sách nhà nước ở một số cơ quan, đơn vị.  

Công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực tài nguyên, trật tự đô thị còn 
nhiều yếu kém chưa được khắc phục, còn tình trạng buông lỏng, chưa kiên quyết 
xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Một số hoạt động về văn hóa, du lịch 
chất lượng, hiệu quả chưa cao; một số hoạt động có tính chất thường kỳ còn rập 
khuôn, máy móc, chưa có sự đổi mới, sáng tạo.  

Một số người đứng đầu cơ quan chưa chủ động, ngại đương đầu với khó 
khăn. Chưa chủ động nắm tình hình ở cơ sở để có biện pháp giải quyết kịp thời 
các vấn đề phức tạp, như: Tranh chấp đất đai đồi rừng, san lấp đất trái phép, 
chuyển đổi mục đích sử dụng đất không đúng quy định. Vẫn còn tình trạng chậm 
đổi mới, trì trệ, không chấp hành chỉ đạo của tỉnh, nhất là cấp xã. Công tác phối 
hợp xử lý một số công việc giữa các sở, ngành, UBND cấp huyện chưa thật sự 
linh hoạt, chặt chẽ. 

3. Về nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2019  

Năm 2019 được xác định năm tăng tốc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu 
nhiệm kỳ 2015 - 2020 của Đại hội Đảng bộ tỉnh. Trên cơ sở kết quả đã đạt được, 
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trong 6 tháng cuối năm 2019 các cấp, các ngành tập trung nghiên cứu, nắm chắc 
lĩnh vực, địa bàn quản lý để chủ động thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp 
nhằm đạt kết quả cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019.  

a) Về công tác chỉ đạo, điều hành  

Thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, nói đi đôi với 
làm; tập trung chỉ đạo, điều hành sâu sát, quyết liệt; không ngại va chạm, dĩ hòa 
vi quý, nể nang né tránh (nhất là chuẩn bị Đại hội); phát huy vai trò tiên phong 
của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nêu cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ cơ sở 
để tạo sức lan tỏa trong thực thi công vụ. Trong lãnh đạo, chỉ đạo phải xác định 
rõ nhiệm vụ, trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân; thường xuyên kiểm tra, đôn 
đốc, đánh giá, nhận xét cán bộ; chủ động trong công tác phối hợp giữa các sở, 
ngành, UBND cấp huyện.  

b) Về phát triển kinh tế 

Tiếp tục khai thác, phát huy tối đa các lợi thế của ngành, lĩnh vực, từng 
địa phương để tập trung thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Quan tâm xây dựng và tổ 
chức triển khai các mô hình sản xuất (cả mới và cũ). Phát huy hiệu quả các sản 
phẩm đã có chứng nhận về chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu tập thể. Chủ động công tác 
phòng chống thiên tai, dịch bệnh. Tập trung thực hiện công tác trồng rừng theo 
kế hoạch. Khẩn trương khởi công, đẩy nhanh tiến độ các dự án về xây dựng 
nông thôn mới, ưu tiên các dự án phấn đấu đạt chuẩn 2019.  

Tăng cường các giải pháp căn cơ phòng chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi. 
Bảo toàn số lượng lợn hiện có trên địa bàn tỉnh. Chủ động các phương án tái đàn 
lợn khi đủ điều kiện, phát triển các loại gia súc, gia cầm khác để không thiếu hụt 
nguồn cung thực phẩm cho thị trường.  

Tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân các vốn, bảo đảm đúng 
chế độ, định mức theo quy định, không để tồn đọng vốn. Thực hiện điều chỉnh 
giảm nguồn vốn đầu tư năm tiếp theo đối với các tổ chức, đơn vị bị thu hồi lại 
nguồn vốn đầu tư. Nâng cao chất lượng, tiến độ thẩm định các dự án đầu tư vốn 
ngoài ngân sách bảo đảm chất lượng, tiến độ, chủ động hướng dẫn nhà đầu tư 
hoàn thiện hồ sơ, thủ tục theo quy định. 

Tăng cường các biện pháp thu ngân sách, phấn đấu thu đạt và vượt dự 
toán được giao. Triển khai quyết liệt các biện pháp chống thất thu ngân sách nhà 
nước. Thực hiện các phương án chi đảm bảo an toàn ngân sách, các nhiệm vụ 
trọng tâm, thường xuyên. Đẩy mạnh kiểm soát chi từ khâu lập dự toán và tổ 
chức thực hiện các nhiệm vụ chi, tiến độ chi, vừa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, 
tránh thất thoát, lãng phí. Tăng cường chống buôn lậu, gian lận thương mại, 
không để hình thành điểm nóng. Tiếp tục khai thác, phát huy tối đa các lợi thế 
của ngành, lĩnh vực, từng địa phương để tập trung thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.  

Tập trung thực hiện Đề án giao thông nông thôn. Rà soát, chủ động chuẩn 
bị đầy đủ về hồ sơ, thủ tục để giải phóng mặt bằng đồng bộ Dự án đường cao tốc 
Bắc Giang - Lạng Sơn đoạn Hữu Nghị - Chi Lăng khi có nguồn vốn bổ sung. 
Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án đầu 
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tư xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương. Đẩy mạnh công 
tác tuyên truyền về việc triển khai thu phí không dừng tại đường cao tốc Bắc 
Giang - Lạng Sơn.  

Tiếp tục phối hợp giải quyết tranh chấp đất rừng theo Kế hoạch về giải 
quyết tranh chấp đất đai giữa các hộ gia đình, cá nhân với các Công ty nông, lâm 
nghiệp. Tăng cường công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, nhất là 
quản lý san lấp, khai thác đất. Thực hiện tốt công tác điều tra, khảo sát, xây 
dựng bảng giá đất 2020 - 2024. 

c) Lĩnh vực văn hóa - xã hội 

Tập trung thực hiện công tác tuyển sinh đầu cấp và kỳ thi THPT. Tổ chức 
tốt các hoạt động hè cho học sinh, quan tâm phòng chống đuối nước. Thực hiện 
sắp xếp đội ngũ giáo viên, tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng cho giáo viên. Chuẩn bị 
các điều kiện cho năm học mới theo các chương trình, đề án về kiên cố hóa, 
trường mầm non chưa có cơ sở vật chất riêng, nhà vệ sinh trường học. Nâng cao 
chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh cho nhân dân. Chuẩn 
bị các điều kiện để tổ chức thành công kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí 
Hoàng Văn Thụ.  

Quan tâm đầu tư đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng tổ chức các hoạt 
động về văn hóa, du lịch có chất lượng, có chiều sâu, tạo sự bứt phá để thu hút 
mạnh mẽ các nhà đầu tư vào các lĩnh vực trên cũng như các lĩnh vực khác trên 
địa bàn tỉnh. Tăng cường tuyên truyền, vận động, nêu gương trong thực hiện văn 
minh trong việc cưới, việc tang.  

Thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định về quy trình, thủ tục, chế độ, 
chính sách đối với các đối tượng an sinh xã hội; có các biện pháp cụ thể hỗ trợ, 
giúp đỡ các hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách. Thực hiện tốt công tác 
đào tạo nghề, giải quyết việc làm. 

d) Quốc phòng - an ninh 

Bảo đảm quốc phòng - an ninh, giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia, an 
ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhất là ở khu vực nông thôn. Thực hiện tốt 
công tác diễn tập phòng thủ cấp tỉnh. Thực hiện quyết liệt hơn nữa các biện pháp 
kiềm chế tai nạn giao thông; tăng cường kiểm tra, kiểm soát về nồng độ cồn, ma 
túy đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông và các trường hợp 
xe quá tải, quá khổ làm hư hỏng đường giao thông.  

đ) Công tác cải cách hành chính, tổ chức bộ máy, tiếp công dân 

Đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính. 
Hoạt động hiệu quả Trung tâm Phục vụ hành chính công, đẩy mạnh xây dựng 
chính quyền điện tử. Tiếp tục thực hiện các giải pháp thiết thực cải thiện và nâng 
cao Chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI), cải cách hành chính (PAR INDEX), hiệu 
quả quản trị và hành chính công (PAPI). 
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Sắp xếp, tổ chức bộ máy cấp xã, thôn, khối phố theo kế hoạch, tạo sự 
đồng thuận trong quá trình thực hiện. Chuẩn bị tốt các điều kiện chuẩn bị tổ 
chức đại hội đảng bộ các cấp.  

Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền quan tâm hơn nữa đến công tác tiếp 
công dân. Nâng cao chất lượng, thực hiện quyết liệt công tác giải quyết khiếu 
nại, tố cáo, nhất là các vụ việc tồn đọng, kéo dài. Củng cố nâng cao chất lượng 
cán bộ cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Tập trung khắc phục các hạn chế, yếu 
kém trong quản lý nhà nước. Kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, 
không để tình trạng vi phạm kéo dài. Chủ động đối thoại, hòa giải, giải quyết 
ngay từ cơ sở. Nắm kỹ, đúng bản chất vấn đề để giải quyết có hiệu quả. 

4. Về kiến nghị, đề xuất  

- Về kiến nghị UBND tỉnh giao tổng biên chế gồm cả các cơ quan hành 
chính, sự nghiệp, đảng và các đoàn thể để thành phố chủ động bố trí cho phù 
hợp tình hình thực tế trên địa bàn và kiến nghị có hướng dẫn cụ thể về nguồn 
kinh phí các lớp đào tạo, nhất là đối với các trường hợp được cử đi học các lớp 
trung cấp lý luận, cao cấp lý luận: Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Ban Tổ 
chức Tỉnh ủy, Sở Tài chính, các cơ quan liên quan, nghiên cứu, xem xét đề nghị 
trên của UBND thành phố, báo cáo đề xuất UBND tỉnh trước ngày 05/7/2019.  

 - Một số đề nghị UBND tỉnh có cơ chế hỗ trợ trở lại cho các huyện, thành 
phố từ 30 - 50% từ nguồn thu tiền sử dụng đất, trong đó có nguồn thu đấu giá tài 
sản, gồm cả các trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp công lập,...: Tỷ lệ 
phân chia nguồn thu sử dụng đất phải thực hiện theo đúng theo quy định Luật 
Ngân sách nhà nước và các văn bản liên quan. Tại Thông báo số 304/TB-UBND 
ngày 03/6/2019 của UBND tỉnh về kết luận phiên họp UBND tỉnh thường kỳ 
tháng 5 năm 2019 (ngày 29/5/2019) đã thống nhất đề nghị HĐND tỉnh ban hành 
Nghị quyết của HĐND tỉnh về sửa đổi, bổ sung nội dung tỷ lệ phần trăm (%) 
phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách địa phương quy định tại Nghị 
quyết số 15/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016. Cụ thể: Ngân sách huyện, thành 
phố hưởng 100% đối với việc giao đất có thu tiền sử dụng đất không thông qua 
đấu giá; thu tiền sử dụng đất khi công nhận quyền sử dụng đất; thu tiền sử dụng 
đất khi chuyển mục đích sử dụng đất. Trong đó: Đối với khu đô thị, khu tái định 
cư do ngân sách tỉnh đầu tư giao các huyện, thành phố quản lý thu nộp: Ngân 
sách tỉnh hưởng 100%. Dự kiến Nghị quyết sửa đổi Nghị quyết số 15/2016/NQ-
HĐND sẽ được thông qua tại kỳ họp giữa năm 2019 của HĐND tỉnh.  

UBND tỉnh sẽ xem xét từng trường hợp cụ thể và thực hiện cơ chế ưu tiên 
đối với các dự án cần thiết.  

- Về đề nghị UBND tỉnh bổ sung kinh phí giải phóng mặt bằng dự án 
Tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn: Hiện nay dự án Tuyến cao tốc Bắc Giang 
- Lạng Sơn đoạn Hữu Nghị - Chi Lăng đang có vướng mắc về nguồn vốn thực 
hiện. UBND các huyện, thành phố ảnh hưởng bởi dự án này cần chủ động thực 
hiện các hồ sơ, thủ tục về giải phóng mặt bằng. Khi có vốn sẽ chuyển kinh phí 
giải phóng mặt bằng dự án cho UBND các huyện, thành phố chi trả. 
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- Kiến nghị đầu tư nâng cấp tuyến đường tỉnh ĐT243 (Gốc Me - Yên 
Thịnh), đoạn tuyến từ ngã ba QL1A (Hà Nội - Lạng Sơn) đi xã Yên Vượng có 
chiều dài trên 3,5km: UBND tỉnh đã có kế hoạch triển khai thực hiện tuyến 
đường này trong cuối năm 2019.  

- Đề nghị tỉnh quan tâm đầu tư hệ thống điện lưới quốc gia đến thôn Hố 
Mười, xã Hoà Sơn: Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với UBND huyện 
Hữu Lũng, Công ty Điện lực Lạng Sơn xem xét, giải quyết đề nghị của UBND 
huyện Hữu Lũng.  

- Kiến nghị về thủ tục tiêu hủy lợn bị dịch tả lợn Châu Phi và cấp kinh phí 
thực hiện chi trả cho Nhân dân bị thiệt hại bởi dịch bệnh: Chính phủ đang giao 
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét về nguồn kinh phí hỗ trợ dịch 
tả lợn Châu Phi. Khi có ý kiến chỉ đạo của Chính Phủ, UBND tỉnh sẽ khẩn trương 
triển khai thực hiện công tác hỗ trợ đồng thời với nguồn ngân sách của tỉnh.  

Đối với thủ tục tiêu hủy lợn bị dịch tả Châu Phi: Sở Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn, Sở Tài chính đã có hướng dẫn cụ thể. Đề nghị UBND các 
huyện, thành phố chỉ đạo UBND cấp xã nghiên cứu, tổ chức thực hiện, có cơ 
chế giám sát chặt chẽ việc tiêu hủy, không để xảy ra tình trạng lợi dụng chính 
sách để trục lợi.   

- Hiện nay, UBND tỉnh đã giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, tổng 
hợp ý kiến của UBND các huyện, thành phố, đề xuất với UBND tỉnh giải quyết 
các vướng mắc khi thực hiện Quyết định số 10/2019/QĐ-UBND ngày 02/5/2019 
sửa đổi, bổ sung Khoản 1, Khoản 2, Khoản 4, Điều 2 Quyết định số 
37/2018/QĐ-UBND ngày 28/4/2018 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại 
Quy định ban hành kèm theo các Quyết định quy định chi tiết thi hành Luật Đất 
đai. UBND tỉnh sẽ xem xét, chỉ đạo thực hiện nội dung này trên cơ sở báo cáo 
đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường.  

- Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan đề xuất với 
UBND tỉnh tổ chức phát động phong trào thi đua cao điểm (60 ngày từ 19/8 - 
19/10/2019) để hưởng ứng các hoạt động tổ chức kỷ niệm 110 năm ngày sinh 
đồng chí Hoàng Văn Thụ.  

- Các sở, ban, ngành liên quan, UBND cấp huyện, cấp xã chủ động hướng 
dẫn, tạo điều kiện cho nhân dân thực hiện các thủ tục hành chính để chuyển đổi 
các giấy tờ: Thẻ căn cước công dân, chứng minh thư nhân dân, sổ hộ khẩu,… và 
không thu các loại phí, lệ phí khi thực hiện việc chuyển đổi do thay đổi địa chỉ 
thôn, khối phố. Việc chuyển đổi các loại giấy tờ cần thực hiện ngay sau khi nhập 
thôn, khu phố, bảo đảm công khai trên cổng thông tin điện tử, trụ sở UBND, 
thông báo đến các thôn, khu phố và tạo thuận lợi nhất cho nhân dân khi thực 
hiện. Trường hợp chưa thực hiện chuyển đổi thì các loại giấy tờ đã được cơ quan 
có thẩm quyền cấp trước đây theo địa chỉ thôn, khu phố cũ nếu chưa hết hạn 
theo quy định vẫn được sử dụng tại thôn, khu phố mới. 

- Ban Dân tộc tỉnh hướng dẫn UBND cấp huyện tổng hợp, rà soát, đánh 
giá, xác định các tiêu chuẩn để tham mưu UBND tỉnh trình Thủ tướng Chính 
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phủ và cấp có thẩm quyền điều chỉnh, bổ sung danh sách các thôn đặc biệt khó 
khăn trên địa bàn tỉnh sau khi thực hiện sáp nhập thôn. 

- Trong quá trình tổ chức thực hiện, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, 
thành phố chủ động báo cáo với UBND tỉnh những khó khăn, vướng mắc để 
UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết kịp thời.  

UBND tỉnh thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.  
 

Nơi nhận:   
- Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh uỷ;  
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh;  
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh; 
- Ủy ban MTTQ và các đoàn thể tỉnh; 
- Các VP: TU, HĐND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh; 
- Các sở, ban, ngành; 
- Các Huyện ủy, Thành ủy; 
- UBND các huyện, thành phố; 
- Báo Lạng Sơn, Đài PT - TH tỉnh;  
- C, PVP UBND tỉnh,  
  các phòng, đơn vị trực thuộc VP;   
- Lưu: VT, TH (ĐTK).

TL. CHỦ TỊCH 
 CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 
 
 

Phùng Quang Hội 
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