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

VĂN PHÒNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:           /VP-KGVX 

V/v tiếp nhận và phân bổ gạo 

cứu đói, giáp hạt cho các huyện, 

thành phố năm 2021 

Lạng Sơn, ngày       tháng 02 năm 2021 

 

 

 

Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. 

                                                     

Thực hiện Quyết định số 140/QĐ-TTg ngày 29/01/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ các điạ phương 

để cứu đói cho nhân dân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu và giáp hạt đầu năm 2021; 

xem xét đề nghi ̣ của Cuc̣ Dư ̣ trữ Nhà nước khu vưc̣ Hà Bắc taị Công văn số 

32/CDTHB-KH&QLHDT ngày 29/01/2021 về viêc̣ xuất gaọ dư ̣trữ quốc gia hỗ 

trơ ̣nhân dân tỉnh Laṇg Sơn trong thời gian giáp haṭ năm 2021; đồng chí Dương 

Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trưc̣ UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau: 

Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội khẩn trương chủ trì, phối hợp 

với các cơ quan liên quan trình UBND tỉnh Quyết điṇh phân bổ gạo cho các đối 

tươṇg và xây dưṇg kế hoac̣h tiếp nhâṇ, phân bổ gaọ bảo đảm kịp thời gian, đúng 

đối tượng như đề nghị của Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Bắc tại Công văn 

trên; dự thảo Quyết định trình UBND tỉnh trước ngày 10/02/2021. 

(Quyết định số 129/QĐ-TTg, Công văn số 32/CDTHB-KH&QLHDT gửi 

kèm theo qua VNPT-iOffice). 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Sở Lao động - Thương binh và Xã 

hội, các cơ quan liên quan biết, thực hiện./. 

 
  

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Cuc̣ Dư ̣trữ Nhà nước khu vưc̣ Hà Bắc; 

- Các Sở: KHĐT, TC, NNPTNT; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- C, PVP UBND tỉnh, 

  Các phòng: KGVX, THNC, TT TH-CB; 

- Lưu: VT, KGVX (NCD). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hà 
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