
 

UBND TỈNH LẠNG SƠN 
VĂN PHÒNG 

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

 

Số:  3746 /VP-KTN Lạng Sơn, ngày  12  tháng 9 năm 2019
 

V/v lồng ghép tổng kết phong trào 
thi đua trong Hội nghị tổng kết 10 
năm thực hiện Chương trình xây 

dựng nông thôn mới cấp tỉnh 
 
 

Kính gửi:  
 - Sở Nội vụ; 
 - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

 
 
 

Xem xét Công văn số 911/SNV-BTĐKT ngày 05/9/2019 của Sở Nội vụ 
về việc tổng kết 10 năm thực hiện Phong trào thi đua “Lạng Sơn cùng cả nước 
chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2011-2020, đồng chí Hồ Tiến 
Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:  

Đồng ý đề xuất Sở Nội vụ về việc lồng ghép tổng kết 10 năm thực hiện 
Phong trào thi đua “Lạng Sơn cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn 
mới” giai đoạn 2011-2020 trong Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương 
trình nông thôn mới tỉnh theo Kế hoạch số 150/KH-UBND ngày 04/9/2019 của 
UBND tỉnh. Sở Nội vụ khẩn trương hoàn chỉnh các nội dung Báo cáo tổng kết 
phong trào thi đua, hồ sơ khen thưởng, phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn thống nhất nội dung Chương trình Hội nghị, chuẩn bị các điều kiện 
cần thiết phục vụ cho Hội nghị tổng kết; trình UBND tỉnh trước ngày 16/9/2019. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của đồng chí Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh để Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện./. 

 
 Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 
- Ban TĐKT, Sở Nội vụ; 
- Văn phòng ĐPCTXD NTM tỉnh; 
- C, PCVP UBND tỉnh,  
các Phòng: KG-VX, KTN, NC, TH, TH-CB;  
- Lưu: VT, KTN(PVĐ). 

CHÁNH VĂN PHÒNG 
 
 

 
 
 

Phùng Quang Hội 
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