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Lạng Sơn, ngày 12  tháng 11 năm 2021

Đề nghị góp ý kiến dự thảo Đề cương 
tuyên truyền Nghị quyết số 43-NQ/TU, ngày 
23/8/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh 
về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, 

nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Lạng Sơn 
giai đoạn 2021 – 2025

Kính gửi: - Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn,
- Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn,
- Văn phòng Tỉnh ủy Lạng Sơn.

Thực hiện Chương trình hành động số 23-CTr/TU, ngày 27/8/2021 của 
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn về “Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại 
biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ 
tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII,  nhiệm kỳ 2020 – 2025”; căn cứ Chương trình 
phối hợp số 01-CTr/BTGTU-HĐND-UBND-TA-VKS, ngày 08/9/2021 của 
Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân tỉnh, Uỷ ban nhân dân tỉnh, Tòa 
án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh  về việc  “Phối hợp công tác 
giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ với Hội đồng nhân dân tỉnh, Uỷ ban nhân dân 
tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh trong thực thi pháp 
luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi 
cộm,  Nhân dân quan tâm”;  nhằm tuyên truyền sâu  sắc  Nghị quyết  số 43-
NQ/TU, ngày 23/8/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về cải thiện môi trường 
đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 – 
2025, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã xây dựng xong dự thảo Đề cương  tuyên 
truyền Nghị quyết số 43-NQ/TU, ngày 23/8/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh 
về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Lạng 
Sơn giai đoạn 2021 – 2025 (Có dự thảo Đề cương kèm theo).

Đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, Văn phòng 
Tỉnh ủy góp ý kiến trực tiếp vào dự thảo Đề cương hoặc góp ý kiến bằng văn 
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bản gửi về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy  trước ngày 20/11/2021 để tổng hợp, 
chỉnh sửa, ban hành.

 Trân trọng!
  

Nơi nhận:
- Như trên,, 
- Lãnh đạo Ban, 
- Phòng Tuyên truyền,
- Lưu VT.

 TRƯỞNG BAN

Đã ký

Phùng Quang Hội
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