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                   Kính gửi:   

- Các phòng, ban, cơ quan thuộc thành phố; 

- UBND các phường, xã. 

 

 Thực hiện Chương trình số 02-CTr/TU ngày 12/08/2020 của Thành ủy Lạng 

Sơn về việc thực hiện Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ thành 

phố Lạng Sơn thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ hành phố Lạng Sơn 

lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025,  

UBND thành phố Lạng Sơn giao nhiệm vụ các cơ quan, đơn vị tham mưu, 

thực hiện như sau: 

1. Tham mưu xây dựng Kế hoạch thực hiện các Chương trình hành 

động của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Lạng Sơn thực hiện Nghị 

quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Lạng Sơn lần thứ XXIII, nhiệm 

kỳ 2020-2025: 

1.1. Đối với từng Chương trình hành động (số 1, 2, 3, 4) 

 1.1.1. Chương trình 1: Phát triển kinh tế 

- Cơ quan chủ trì tham mưu xây dựng Kế hoạch: Phòng Kinh tế; 

- Cơ quan phối hợp: Phòng Tài chính - Kế hoạch; UBND các phường, xã 

và các đơn vị liên quan. 

1.1.2. Chương trình 2: Phát triển đô thị: 

- Cơ quan chủ trì tham mưu xây dựng Kế hoạch: Phòng Quản lý - Đô thị; 

- Cơ quan phối hợp: Các phòng, ban, đơn vị liên quan. 

1.1.3. Chương trình 3: Lĩnh vực văn hóa - xã hội: 

- Cơ quan chủ trì tham mưu xây dựng Kế hoạch:  Phòng Văn hóa - Thông tin; 

- Cơ quan phối hợp: Phòng Giáo dục - Đào tạo và các cơ quan, đơn vị liên quan. 
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1.1.4. Chương trình 4: Lĩnh vực quốc phòng - an ninh - tư pháp - đối ngoại:  

- Cơ quan chủ trì tham mưu xây dựng Kế hoạch: Ban chỉ huy quân sự 

thành phố; 

- Cơ quan phối hợp: Công an thành phố; Phòng Tư pháp; UBND các 

phường, xã và các đơn vị liên quan. 

1.2. Thời hạn thực hiện: 

- Các đơn vị được giao nhiệm vụ phối hợp: Có trách nhiệm cung cấp 

thông tin liên quan gửi đơn vị chủ trì thực hiện Chương trình hành động trước 

ngày 05/3/2021. 

- Đơn vị được giao chủ trì xây dựng các chương trình 1, 2, 3, 4: Đôn 

đốc các cơ quan phối hợp cung cấp thông tin liên quan để tổng hợp xây dựng Kế 

hoạch gửi phòng Tài chính - Kế hoạch tổng hợp trước ngày 10/3/2021.  

2. Cơ quan tổng hợp xây dựng Kế hoạch chung thực hiện Chương 

trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Lạng Sơn thực 

hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Lạng Sơn lần thứ 

XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025 

Giao phòng Tài chính - Kế hoạch tổng hợp Kế hoạch chung của UBND 

thành phố thực hiện các chương trình hành động Ban Chấp hành Đảng bộ thành 

phố Lạng Sơn thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Lạng 

Sơn lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025; theo dõi, đôn đốc và tham mưu báo 

cáo tiến độ thực hiện theo yêu cầu của Thành ủy. 

Thời hạn thực hiện: Xong trước ngày 12/3/2021 trình Chủ tịch UBND 

thành phố xét duyệt, ký ban hành. 

 UBND thành phố Lạng Sơn yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương triển 

khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- TT Thành ủy; 

- TT HĐND thành phố; 

- CT, các PCT UBND TP; 

- Các cơ quan, đơn vị thuộc TP; 

- C,PCVP+CV; 

- Trang TTĐT TP; 

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hạnh 
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