
UBND TỈNH LẠNG SƠN 
VĂN PHÒNG 

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

 
Số: 3375  /VP-KGVX Lạng Sơn, ngày  16 tháng 8 năm 2019 

V/v cử thành phần tham gia 
kiểm, đếm kinh phí ủng hộ, 
đóng góp phong trào làm 

đường giao thông nông thôn 

 
Kính gửi:  

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; 
- Các Sở, ngành: Giao thông Vận tải, Tài chính; 
Thanh tra tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Văn phòng 
UBND tỉnh. 

 

Thực hiện Kế hoạch số 139/KH-UBND ngày 09/8/2019 của UBND tỉnh về 
tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng kỷ 
niệm 110 ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ (04/11/1909 - 04/11/2019), 188 
năm ngày thành lập tỉnh Lạng Sơn (04/11/1831 - 04/11/2019) và ủng hộ phong 
trào làm đường giao thông nông thôn trong thực hiện chương trình xây dựng 
nông thôn mới (gọi tắt là Lễ phát động), đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ 
tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

Để việc kiểm đếm kinh phí ủng hộ, đóng góp của các đại biểu tại Lễ phát 
động đảm bảo công khai, minh bạch, kịp thời, đề nghị các cơ quan có tên nêu trên 
cử đại diện tham gia kiểm, đếm kinh phí ủng hộ từ các đại biểu, cụ thể như sau: 

1. Số lượng: Mỗi cơ quan, đơn vị cử 01 người. 

2. Thời gian, địa điểm: Ngay sau khi lễ phát động kết thúc (sáng ngày 
19/8/2019), tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Lạng Sơn. 

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

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- C, PCVP UBND tỉnh, các Phòng: 
  KG-VX, KTTH, TH, TH-CB; 
- Lưu: VT, KG-VX (NTB). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 
 

Phạm Hùng Trường 
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