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

 
Số: 2475 /VP-TH 

 

V/v triển khai nội dung  
hợp tác giữa tỉnh Lạng Sơn  

và thành phố Hà Nội  
 

 Lạng Sơn, ngày  20  tháng 6 năm 2019 

                                                      
                                  Kính gửi:  

  - Các sở, ban, ngành; 
           - UBND huyện Hữu Lũng.  

 

 

Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Công văn số 3431-TB/VPTU 
ngày 05/6/2019 của Văn phòng Tỉnh ủy về Thông báo số 1955-TB/TU ngày 
21/5/2019 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, đồng chí Phạm Ngọc Thưởng,  
Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:  

Giao các sở, ban, ngành, UBND huyện Hữu Lũng theo chức năng, nhiệm 
vụ tiếp tục phối hợp với các sở, ngành chức năng của thành phố Hà Nội, tổ chức 
thực hiện có hiệu quả các nội dung hợp tác giữa tỉnh Lạng Sơn và thành phố Hà 
Nội tại Thông báo số 882-TB/TU ngày 31/8/2017 của Thành ủy Hà Nội về kết 
luận Hội nghị giữa Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và Ban Thường vụ Tỉnh 
ủy Lạng Sơn; Chương trình số 08/CTr-UBND ngày 08/02/2018 của UBND tỉnh 
Lạng Sơn triển khai thực hiện các nội dung hợp tác giữa Tỉnh ủy Lạng Sơn và 
Thành ủy Hà Nội năm 2018 và một số nội dung hợp tác được đề cập tại Thông 
báo số 1955-TB/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội; định kỳ báo cáo tình 
hình, kết quả thực hiện các nội dung hợp tác, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng 
hợp, báo cáo theo quy định. 

(Công văn số 3431-TB/VPTU, Thông báo số 1955-TB/TU được sao gửi qua 
eOffice và đăng trên Trang thông tin điện tử Văn phòng UBND tỉnh).  

 Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các sở, ban, ngành, UBND huyện 
Hữu Lũng thực hiện./.  

 

Nơi nhận: 
- Như  trên; 
- Thường trực Tỉnh ủy (để b/c);  
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  
- Văn phòng Thành ủy Hà Nội;  
 - C, PVP UBND tỉnh,  
 các phòng CM, THCB; 
- Lưu: VT, TH (ĐTK). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 
 
 

Dương Văn Chiều 
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