
UBND TỈNH LẠNG SƠN   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VĂN PHÒNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Số: 3570  /VP-KGVX Lạng Sơn, ngày 29 tháng  8 năm 2019 

V/v tổ chức Đại hội đại biểu 
lần thứ IV nhiệm kỳ 2020 -

2025 và tổ chức Lễ kỷ niệm 70 
năm ngày truyền thống TNXP 

của Hội Cựu TNXP tỉnh  

 

   

Kính gửi: Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh. 

 

Xem xét Tờ trình số 198/TT-TNXP ngày 22/7/2019 của Hội Cựu Thanh 
niên xung phong (TNXP) tỉnh về xin chủ trương của tỉnh cho phép Hội Cựu 
TNXP tỉnh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IV nhiệm kỳ 2020 - 2025 và tổ chức 
Lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Thanh niên xung phong; Báo cáo số 
246/BC-SNV ngày 22/8/2019 của Sở Nội vụ về việc nghiên cứu đề xuất của Hội 
Cựu thanh niên xung phong tỉnh tại Tờ trình số 198/TTr-TNXP ngày 22/7/2019, 
đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Đồng ý với đề xuất của Hội Cựu TNXP tỉnh về tổ chức Đại hội đại 
biểu khóa IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm ngày 
truyền thống Thanh niên xung phong tại Tờ trình nêu trên. 

2. Trong quá trình triển khai thực hiện yêu cầu Hội chủ động phối hợp 
với Sở Nội vụ để được hướng dẫn các thủ tục cần thiết theo quy định. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của đồng chí Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh để Hội Cựu TNXP tỉnh biết tổ chức, thực hiện./. 

 KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
Nơi nhận: PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
- Như trên; 
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các Sở: Nội vụ, Tài chính, LĐTBXH; 
- Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; 
- Đoàn TNCS HCM tỉnh; 
- C, PCVP UBND tỉnh, các phòng CV; 
- Lưu: VT, KGVX(NCD). 

 

 

 
 

Phạm Hùng Trường 
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