
UBND TỈNH LẠNG SƠN 
VĂN PHÒNG 

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

 
Số: 2096/VP-NC 

V/v sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 
số 71-NQ/TU, ngày 30/10/2013 của Ban 

Chấp hành Đảng bộ tỉnh về lãnh đạo 
công tác giáo dục chính trị tư tưởng đến 

năm 2015 và những năm tiếp theo 

Lạng Sơn, ngày 11 tháng  6  năm 2018 

 
 

Kính gửi: Sở Nội vụ. 
 

Thực hiện Kế hoạch số 68-KH/TU ngày 06/6/2018 của Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy về việc sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TU, ngày 
30/10/2013 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về lãnh đạo công tác giáo dục 
chính trị tư tưởng đến năm 2015 và những năm tiếp theo, đồng chí Phạm Ngọc 
Thưởng, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

Giao Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch và các cơ quan liên quan, tham mưu xây dựng dự thảo 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 trước ngày 30/7/2018. 

 (Kế hoạch số 68-KH/TU được gửi kèm theo qua eOffice). 

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

 

Nơi nhận:  
- Như trên;  
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  
- Sở Tư pháp; 
- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;  
- C, PVP UBND tỉnh, 
 các phòng: NC, TH, KG-VX, TT TH-CB; 
- Lưu: VT, NC (TTD).  

CHÁNH VĂN PHÒNG 
 
 
 
 
 
 

Phùng Quang Hội 
 


		2018-06-11T10:20:26+0700
	Văn phòng Ủy ban Nhân dân




