
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:           /VP-KGVX Lạng Sơn, ngày       tháng 01 năm 2020 

V/v triển khai thực hiện Kết luận của 

Phó Thủ tướng, Trưởng Ban chỉ đạo 

Trung ương Phong trào “Toàn dân đoàn 

kết xây dựng đời sống văn hóa”  
 

Kính gửi:  
 

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;  

- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- UBND các huyện, thành phố. 

Thực hiện Thông báo số 30/TB-VPCP ngày 23/01/2020 của Văn phòng 

Chính phủ về Kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban chỉ đạo 

Trung ương Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tại 

phiên họp tổng kết năm 2019, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020, đồng chí 

Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan 

liên quan căn cứ nội dung Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch, 

văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Ban chỉ đạo Trung ương; nghiên cứu tham mưu 

cho Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” 

tỉnh bổ sung các nội dung phù hợp vào Kế hoạch số 06/KH-BCĐ ngày 

16/01/2020 về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây 

dựng đời sống văn hoá” tỉnh Lạng Sơn năm 2020; báo cáo đề xuất Ban Chỉ đạo 

tỉnh trong tháng 02/2020. 

2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND các huyện, thành phố nghiên cứu, 

tham mưu đưa nội dung thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời 

sống văn hóa” vào Nghị quyết Đảng bộ của địa phương theo chỉ đạo của Phó 

Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo trên. 

(Thông báo số 30/TB-VPCP được gửi qua hệ thống VNPT-iOffice) 

 Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của đồng chí Phó Chủ tịch UBND 

tỉnh để Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND các 

huyện, thành phố, các cơ quan liên quan biết, thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như  trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: GD&ĐT, YT, TT&TT, NV, TC; 

- C, PVP UBND tỉnh, các Phòng:  

  KG-VX, TH, TT TH-CB;  

- Lưu: VT, KG-VX(NTH). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

               Nguyễn Văn Hà 
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