
UBND TỈNH LẠNG SƠN 
VĂN PHÒNG 

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

 

Số: 4257  /VP-KGVX 
 

V/v tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm 
thành lập Trường THPT Bắc Sơn 

Lạng Sơn, ngày 15  tháng 10 năm 2019 

    
Kính gửi: Sở Giáo dục và Đào tạo. 

 

Sau khi xem xét Tờ trình số 2441/TTr-SGDĐT ngày 10/10/2019 của Sở 
Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Trường 
Trung học phổ thông Bắc Sơn, đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Đồng ý tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Trường Trung học phổ 
thông Bắc Sơn và khen thưởng tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong công 
tác xây dựng, phát triển Nhà trường như đề xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo tại 
Tờ trình trên. 

2. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên 
quan chỉ đạo Trường Trung học phổ thông Bắc Sơn chuẩn bị các điều kiện, tổ 
chức Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập trường bảo đảm trang trọng, hiệu quả, đúng 
quy định hiện hành. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của đồng chí Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh để Sở Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan liên quan thực hiện./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các sở: Nội vụ, Tài chính; 
- UBND huyện Bắc Sơn (p/h); 
- C, PCVP UBND tỉnh,  
  các phòng KGVX, TH, THCB;  
- Lưu: VT, (LTT). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

 
 
 
 

Phạm Hùng Trường 
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