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Số: 3721/UBND-TH

Lào Cai, ngày 14 tháng 8 năm 2019

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v báo cáo đánh giá kết quả
thực hiện các mục tiêu, nhiệm
vụ đến hết năm 2020, dự kiến
đến năm 2025, 2030.

Kính gửi: Các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh.
Thực hiện Công văn số 2185-CV/TU ngày 12/8/2019 của Tỉnh ủy về việc
báo cáo đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đến hết năm 2020, dự
kiến đến năm 2025 (Công văn này Tỉnh ủy đã gửi các cơ quan), Chủ tịch UBND
tỉnh có ý kiến như sau:
Các sở, ban, ngành căn cứ Đề cương chi tiết Báo cáo chính trị Đại hội XVI
(dự thảo lần 2) của Tỉnh ủy và chức năng, nhiệm vụ, phạm vi quản lý của cơ
quan mình, thực hiện:
1. Xây dựng báo cáo đánh giá kết quả ước thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu,
nhiệm vụ và các nội dung có liên quan trong Đề cương báo cáo chính trị đến hết
năm 2020 ở mức cao nhất.
2. Báo cáo dự kiến các mục tiêu, nhiệm vụ và kết quả đến năm 2025, có
tính đến năm 2030 ở mức cao nhất (kèm theo thuyết minh cơ sở, phương pháp
tính toán; những thuận lợi, khó khăn; giải pháp thực hiện)
Thủ trưởng các cơ quan chỉ đạo thực hiện hoàn thành và chịu trách nhiệm
về nội dung báo cáo, phụ lục báo cáo theo đúng yêu cầu và thời gian quy định
tại Công văn số 2185-CV/TU ngày 12/8/2019 của Tỉnh ủy,
Căn cứ văn bản này, Thủ trưởng các sở, ngành, triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- TT UBND tỉnh;
- Như trên;
- Lãnh đạo Văn phòng;
- Lưu VT, TH1, các CV.
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