
 

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 
 

Số:       /VP-THNC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

Lạng Sơn, ngày      tháng 02 năm 2021 
 

V/v triển khai thực hiện nhiệm vụ sau 

kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán Tân Sửu  
  

Kính gửi:     

 

 

- Các sở, ban, ngành;  

- UBND các huyện, thành phố.     

 

Thực hiện Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 19/02/2021 của Thủ tướng Chính 

phủ về đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán Tân Sửu năm 

2021; đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau: 

Giao các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố chủ động triển 

khai thực hiện các nhiệm vụ, nội dung công việc có liên quan tại Chỉ thị trên và 

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; Thông báo số 14/TB-UBND 12/01/2021 của UBND tỉnh về kết luận của 

Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị trực tuyến triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ, 

giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự 

toán ngân sách nhà nước năm 2021; Quyết định số 166/QĐ-UBND ngày 

15/01/2021 của UBND tỉnh về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành 

thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước 

năm 2021. Chủ động báo cáo đề xuất UBND tỉnh các vấn đề khó khăn, vướng 

mắc để kịp thời chỉ đạo thực hiện. 

(Chỉ thị số 06/CT-TTg được gửi kèm theo qua VNPT-iOffice). 

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

tỉnh để các cơ quan thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên;  

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- UBMTTQ và các đoàn thể tỉnh; 

- C, PCVP UBND tỉnh,  

các phòng CM, đơn vị;  

- Lưu: VT, THNC (PT). 

 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
 

 

 

 

 
Nguyễn Văn Hà 
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