
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN VĂN QUAN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 714/UBND-TCKH 
V/v xây dựng kế hoạch phát triển kinh 

tế - xã hội năm 2020.   

 

Văn Quan, ngày 17 tháng 7 năm 2019 

Kính gửi: - Các phòng trực thuộc UBND huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Ban quản lý dự án huyện; Văn phòng Điều phối NTM huyện; 

 

 - Các cơ quan, đơn vị: Công an, Ban Chỉ huy quân sự, Hạt 

kiểm lâm, Chi cục Thống kê, Chi cục thi hành án dân sự, Đội 

Quản lý thị trường số 9, Trung tâm y tế, Trung tâm GDNN - 

GDTX, Trung tâm dân số KHHGĐ, Ngân hàng NN&PTNT, 

Ngân hàng CSXH huyện. 

 

 
  

 Thực hiện công văn số 667/UBND-TH ngày 11/7/2019 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân 

sách năm 2020; Công văn số 992/SKHĐT-THQH ngày 15/7/2019 của Sở Kế 

hoạch và Đầu tư về khung hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã 

hội năm 2020. Đồng chí Lương Mai Tú- Chủ tịch UBND huyện có ý kiến chỉ 

đạo như sau: 

1. Giao các phòng, ban chuyên môn, UBND các xã, thị trấn, các cơ quan, 

đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 do ngành, 

lĩnh vực mình quản lý (bao gồm các biểu mẫu kèm theo). Kế hoạch và dự toán 

ngân sách phải bám sát yêu cầu, hướng dẫn tại công văn số 667/UBND-TH ngày 

11/7/2019 của UBND tỉnh và công văn số 992/SKHĐT-THQH ngày 15/7/2019 của 

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh. Kế hoạch gửi về phòng Tài chính – Kế hoạch trước 11 

giờ ngày 18/7/2019 để tổng hợp chung. 

2. Giao phòng Tài chính – Kế hoạch chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên 

quan tổng hợp, xây dựng kế hoạch phát triển Kinh tế - xã hội năm 2020 đảm bảo 

chất lượng và thời gian yêu cầu; báo cáo Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 

20/7/2019. 

 (Công văn số 667/UBND-TH, Công văn số 992/SKHĐT-THQH và các 

văn bản hướng dẫn được gửi kèm theo trên hệ thống văn phòng điện tử eOffice).  

Do thời gian xây dựng Kế hoạch rất gấp UBND huyện yêu cầu thủ trưởng 

các cơ quan, đơn vị nghiêm túc thực hiện./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- C, PVP UBND huyện; 

- Lưu VT, TC-KH. 
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CHÁNH VĂN PHÒNG 
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Triệu Đức Dũng 

 


