
 

 

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 thực hiện các nhiệm vụ  

về tổ chức Tết Nguyên đán  

Tân Sửu năm 2021 

Lạng Sơn, ngày        tháng 01 năm 2021 

 

         Kính gửi:  

               - Các sở, ban, ngành; 

                - UBND các huyện, thành phố. 

 

 Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Công văn số 

103-CV/TU ngày 31/12/2020 về việc thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 

09/12/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tổ chức Tết năm 2021, đồng 

chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:  

 Yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tập trung tổ 

chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại 

Công văn số 103-CV/TU ngày 31/12/2020 về thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW 

ngày 09/12/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tổ chức Tết năm 2021; 

Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 28/12/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về triển khai 

một số nhiệm vụ cấp bách trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021; đồng 

thời chủ động thực hiện các nhiệm vụ theo ngành, lĩnh vực, địa bàn quản lý, báo 

cáo UBND tỉnh những nội dung vượt thẩm quyền.  

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

tỉnh để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên;  

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  

- Văn phòng Tỉnh ủy; 

- UBMTTQVN tỉnh và các đoàn thể tỉnh; 

- C, PCVP UBND tỉnh, 

  các phòng CM, TH-CB; 

- Lưu: VT, THNC (ĐTK).  

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hà  
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