
UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
VĂN PHÒNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  
Số: 1548 /VP-NC 

V/v  tổng kết 5 năm thực hiện Kết luận 
số 85-KL/TU, ngày 25/10/2013 của 
Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về đổi  mới 
tác phong, lề lối làm việc, nâng cao 

chất lượng công tác trong các cơ quan, 
đoàn thể, lực lượng vũ trang các cấp 

trong tỉnh 

Lạng Sơn, ngày 04 tháng 5 năm 2018 

 
 

   Kính gửi: Sở Nội vụ. 

  

 Thực hiện Kế hoạch số 64-KH/TU ngày 24/4/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh 
ủy về tổng kết 5 năm thực hiện Kết luận số 85-KL/TU, ngày 25/10/2013 của 
Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TU của Ban 
Thường vụ Tỉnh uỷ khoá XIV về đổi  mới tác phong, lề lối làm việc, nâng cao 
chất lượng công tác trong các cơ quan, đoàn thể, lực lượng vũ trang các cấp 
trong tỉnh, đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo: 

 Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, tham mưu 
xây dựng báo cáo của Ban cán sự đảng UBND tỉnh theo yêu cầu của Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy tại kế hoạch nêu trên; trình Ban cán sự đảng UBND tỉnh 
chậm nhất là ngày 25/5/2018. 

(Kế hoạch số 64-KH/TU được gửi kèm theo qua eOffice). 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của đồng chí Chủ tịch UBND 
tỉnh để Sở Nội vụ và các cơ quan liên quan thực hiện./. 

 
 Nơi nhận:  
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy; 
- C, PCVP UBND tỉnh, 
các Phòng:  NC, TH, TT TH-CB; 
- Lưu: VT, NC(TTD).  
 

CHÁNH VĂN PHÒNG 
 
 
 
 
 
 

Phùng Quang Hội 
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