
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:            /VP-KGVX 

 

Lạng Sơn, ngày        tháng 6 năm 2021 
 

V/v không tổ chức Lễ phát động 

điểm “Tháng hành động quốc gia về 

PCBLGĐ” gắn với Kỷ niệm 20 năm 

ngày Gia đình Việt Nam 

 

 

 

        Kính gửi:      

- Các sở, ban, ngành; 

- UBND các huyện, thành phố. 

 

Xem xét Công văn số 741/SVHTTDL-QLVH&GĐ ngày 08/6/2021 của 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc báo cáo, đề xuất không tổ chức Lễ phát 

động điểm “Tháng hành động quốc gia PCBLGĐ gắn với kỷ niệm 20 năm Ngày 

gia đình Việt Nam 28/6” tại thành phố Lạng Sơn, đồng chí Dương Xuân Huyên, 

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh có ý kiến như sau:  

1. Đồng ý không tổ chức Lễ phát động điểm “Tháng hành động quốc gia về 

phòng, chống bạo lực gia đình” gắn với Kỷ niệm 20 năm ngày Gia đình Việt Nam 

(28/6/2001 - 28/6/2021) cấp tỉnh tại thành phố Lạng Sơn như đề nghị của Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch tại Công văn trên. 

2. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố chủ động thực hiện có 

hiệu quả các nhiệm vụ theo Kế hoạch số 115/KH-UBND ngày 22/5/2021 của 

UBND tỉnh Lạng Sơn về việc tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 20 năm ngày Gia 

đình Việt Nam (28/6/2001 - 28/6/2021) và hưởng ứng “Tháng hành động quốc gia 

về phòng, chống bạo lực gia đình” trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2021; căn cứ 

điều kiện thực tế và diễn biến tình hình dịch bệnh COVID-19 lựa chọn các nội 

dung và hình thức tổ chức phù hợp. 

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo để các cơ quan liên quan biết, 

thực hiện./.  

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- C, PVP UBND tỉnh, các Phòng:  

  KGVX, THNC, TT THCB; 

- Lưu: VT, KGVX (NNK). 

 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hà 
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