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V/v triển khai thực hiện Kế hoạch
số 100-KH/TU của Tỉnh ủy 

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

 
Lạng Sơn, ngày 27 tháng 3 năm 2019 

  

Kính gửi:  
 - Các sở, ban, ngành tỉnh; 

- Công an tỉnh; 
- UBND các huyện, thành phố. 

 

Thực hiện Kế hoạch số 100-KH/TU ngày 22/3/2019 của Tỉnh ủy về việc 
thực hiện Kết luận số 44-KL/TW, ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư Trung ương 
Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư khoá XI về 
tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh 
Tổ quốc trong hình hình mới, đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Giao Công an tỉnh (Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 138 tỉnh) nghiên 
cứu, tham mưu cho UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo 138 tỉnh triển khai các nội dung theo 
Kế hoạch số 100-KH/TU của Tỉnh ủy; hoàn thành và báo cáo UBND tỉnh trước 
ngày 20/4/2019.  

2. Giao các sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chủ động 
nghiên cứu, cụ thể hóa các nội dung Kế hoạch số 100-KH/TU của Tỉnh ủy để 
triển khai nghiêm túc và có hiệu quả Kế hoạch này. 

 (Kế hoạch số 100-KH/TU đã được gửi trực tiếp đến các cơ quan, đơn vị). 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân 
các huyện, thành phố thực hiện./. 

 

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

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
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