
UBND TỈNH LẠNG SƠN 
VĂN PHÒNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số: 1876  /VP-KGVX 

 
Lạng Sơn,  ngày  28 tháng 5 năm 2018 

 

V/v triển khai phong trào 
“Đoàn kết sáng tạo” 

 

 

 
Kính gửi:  

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể thuộc tỉnh; 
- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 

 

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 5016/MTTW-BTT ngày 
22/5/2018 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 
về việc triển khai phong trào “Đoàn kết sáng tạo”, đồng chí Nguyễn Long Hải, 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

Các sở, ban, ngành, đoàn thể thuộc tỉnh, UBND các huyện, thành phố 
theo chức năng, nhiệm vụ bảo đảm các điều kiện và phối hợp với Ủy ban Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp và các tổ chức thành viên của Mặt trận triển 
khai phong trào “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, 
hội nhập quốc tế” theo yêu cầu của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam tại Công văn trên. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ 
tịch UBND tỉnh để các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thành 
phố phối hợp thực hiện. 

Gửi kèm theo qua eOffice các văn bản sau: 

(1) Công văn số 5016/MTTW-BTT ngày 22/5/2018 của Ban Thường trực 
Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; 

(2) Thông tri số 32/TT-MTTW-BTT ngày 16/4/2018 của Ban Thường trực 
Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về hướng dẫn tổ chức triển khai 
thực hiện phòng trào “Đoàn kết sáng tạo”; 

(3) Đề án số 15/ĐA-MTTW-BTT ngày 18/8/2017 của Ban Thường trực Ủy 
ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về tổ chức phong trào thi đua 
“Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc 
tế”./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên (t/h); 
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- UBMTTQVN tỉnh; 
- C, PVP UBND tỉnh, 
Các Phòng: KGVX, TH, THCB; 
- Lưu: VT, (LTT). 
 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 
 
 

Phạm Hùng Trường 
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