
 

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:            /VP-THNC Lạng Sơn, ngày        tháng 12 năm 2020 
V/v tham mưu thực hiện Kết luận 

của Tỉnh ủy làm việc với Ban 

Thường vụ Huyện ủy Đình Lập 

 

 

Kính gửi:  

- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ, 

Công thương, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn, Lao động - Thương binh và 

Xã hội, Y tế;  

- Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh. 

 
Thực hiện Thông báo số 09-TB/TU ngày 24/11/2020 của Tỉnh ủy về kết 

luận của Thường trực Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện uỷ 

Đình Lập, đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ 

đạo như sau: 

Trên cơ sở nội dung làm việc, ý kiến đề xuất, kiến nghị của Ban Thường 

vụ Huyện ủy Đình Lập tại buổi làm việc và kết luận của Thường trực Tỉnh ủy, 

giao các Sở, ngành theo chức năng, nhiệm vụ tham mưu UBND tỉnh xem  xét, 

chỉ đạo giải quyết những kiến nghị, đề xuất của huyện theo thẩm quyền, tạo điều 

kiện thuận lợi để huyện phát huy những lợi thế, tháo gỡ khó khăn, thực hiện tốt 

nhiệm vụ, mục tiêu đề ra trong năm 2021 và các năm tiếp theo. 

(Thông báo số 09-TB/TU ngày 24/11/2020 gửi kèm theo trên iOffice). 

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

tịch UBND tỉnh để các sở, ngành thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên;  

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- C, PCVP UBND tỉnh, các Phòng CM; 

- Lưu: VT, THNC (HXĐ) 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Phạm Hùng Trường 
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