
 

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:            /VP-THNC 
 

V/v điều chỉnh phân công nhiệm 

vụ tại Chương trình làm việc của 

UBND tỉnh năm 2021    

 

Lạng Sơn, ngày        tháng 01 năm 2021 

   Kính gửi:  

         - Sở Tư pháp; 

         - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;  

           

 Xem xét Tờ trình số 15/TTr-STP ngày 20/01/2021 của Sở Tư pháp về 

việc cơ quan được giao xây dựng dự thảo Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ 

thị số 03-CT/TU ngày 31/3/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Dương 

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

 Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch, UBND tỉnh điều chỉnh phân công cơ quan thực hiện nhiệm vụ tại Chương 

trình làm việc của UBND tỉnh năm 2021 như sau: 

 Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì xây dựng dự thảo Báo cáo 

sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TU, ngày 31/3/2016 của Ban Thường 

vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng và 

thực hiện hương ước ở thôn, quy ước ở khu, khối phố trong tình hình mới, trình 

phiên họp UBND tỉnh tháng 3/2021; trình kỳ họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy tháng 

4/2021.  

 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 thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên;  

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  

- C, PCVP UBND tỉnh, 

  các phòng CM, TH-CB; 

- Lưu: VT, THNC (ĐTK).  

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Dương Công Hiệp   
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