
 

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

VĂN PHÒNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /VP-KGVX  Lạng Sơn, ngày        tháng 02 năm 2021 

V/v chăm lo Tết cho công nhân 

lao đôṇg ở laị điạ phương đón 

Tết Nguyên đán 2021 

 

Kính gửi:      

- Các sở, ban, ngành; 

- Ủy ban MTTQVN tỉnh và các đoàn thể tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Hiêp̣ hôị Doanh nghiêp̣ tỉnh. 

 

UBND tỉnh nhận được Công văn số 1618/TLĐ ngày 05/02/2021 của Tổng 

Liên đoàn Lao đôṇg Viêṭ Nam về việc phối hơp̣ chăm lo Tết cho công nhân lao 

đôṇg ở laị điạ phương đón Tết Nguyên đán 2021; sau khi xem xét, đồng chí 

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

Yêu cầu các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố; Hiêp̣ hôị 

Doanh nghiêp̣ tỉnh; đề nghi ̣Ủy ban Măṭ trâṇ Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đoàn 

thể tỉnh cùng với Liên đoàn Lao đôṇg tỉnh huy đôṇg nguồn lưc̣, thăm hỏi, đôṇg 

viên, tăṇg quà, tổ chức hoaṭ đôṇg vui Tết cho công nhân, lao đôṇg và gia đình là 

người ở địa phương khác ăn Tết tại tỉnh Lạng Sơn như đề nghị của Tổng Liên 

đoàn Lao đôṇg Viêṭ Nam taị Công văn trên.  

(Công văn số 1618/TLĐ gửi kèm theo trên VNPT-iOffice). 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp 

trên điạ bàn tỉnh biết, thực hiện./. 
 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  

- Văn phòng Tỉnh ủy; 

- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; 

- C, PCVP UBND tỉnh, các Phòng:  

  KG-VX, TH-NC, TT TH-CB; 

- Lưu: VT, KG-VX (NCD).     

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hà 
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