
UBND TỈNH BẮC KẠN 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 

Số:           /SKHĐT-TH 

            V/v đề nghị góp ý Dự thảo Tờ trình 

và Dự thảo Nghị quyết về kế hoạch phát 

triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng 

- an ninh tỉnh Bắc Kạn năm 2018 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Bắc Kạn, ngày        tháng 9 năm 2017 

 

Kính gửi: 

 

 

- Các Sở, ban, ngành; 

- UBND các huyện, thành phố. 

Thực hiện văn bản số 4332/UBND-TH ngày 06/9/2017 của UBND tỉnh về việc 

chuẩn bị các Báo cáo, Tờ trình trình tại kỳ họp thứ bảy HĐND tỉnh khóa IX; 

Để đảm bảo trình tự và thời gian ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Sở Kế 

hoạch và Đầu tư đề nghị các đơn vị tham gia góp ý cho bản Dự thảo Tờ trình và dự 

thảo Nghị quyết Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc 

phòng - an ninh tỉnh Bắc Kạn năm 2018. Văn bản góp ý đề nghị gửi về Sở Kế hoạch 

và Đầu tư trước ngày 29/10/2017 (gửi kèm địa chỉ mail thqh.dt@backan.gov.vn).  

Các văn bản, báo cáo về dự ước kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển năm 2017 

và kế hoạch năm 2018 của các Sở, ngành, địa phương theo Công văn số 4803/UBND-

TH ngày 28/9/2017 của UBND tỉnh sẽ được Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, chỉnh sửa 

trong dự thảo báo cáo của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh đang xin ý 

kiến. 

Với nội dung trên, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các đơn vị phối hợp thực 

hiện./. 

(Hồ sơ đề nghị góp ý kiến được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của UBND 

tỉnh http://backan.gov.vn và trên cổng thông tin điện tử của Sở Kế hoạch và Đầu tư 

http://sokhdt.backan.gov.vn/Pages/default.aspx) 

 
Nơi nhận: 

Gửi bản giấy: 

- Lưu VT, TH. 

Gửi bản điện tử: 

- Như kính gửi; 

- Ban Giám đốc; 

- Các phòng thuộc Sở; 

- Lưu VT, TH. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 Hoàng Kim Duy 

 

mailto:thqh.dt@backan.gov.vn
http://sokhdt.backan.gov.vn/Pages/default.aspx

		2017-10-05T13:40:11+0700


		2017-10-05T14:00:29+0700


		2017-10-05T14:00:45+0700


		0���sokhdt@backan.gov.vn
	2017-10-05T14:01:01+0700




