
 

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /VP-NC Lạng Sơn, ngày        tháng 02 năm 2023 

V/v thực hiện Kế hoạch số 91-

KH/TU, ngày 10/01/2023 sơ kết 03 

năm thực hiện Kết luận số 01-

KL/TW, ngày 18/5/2021 của 

Bộ Chính trị 

 

Kính gửi:  

-  Sở Nội vụ; 

-  Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch; 

-  Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh. 

 

 Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban cán sự đảng UBND tỉnh về việc 

thực hiện Kế hoạch số 91-KH/TU, ngày 10/01/2023 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 

của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về 

đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, 

đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Phó Chủ tịch 

Thường trực UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

 Giao Sở Nội vụ, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Đài Phát thanh và 

Truyền hình tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên 

quan thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tại điểm 2 mục III Kế hoạch 

trên; báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định các nội dung vượt thẩm quyền. 

 (Kế hoạch số 91-KH/TU gửi kèm theo trên VNPT-iOffice). 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan liên quan thực hiện./.  

 
Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- C, PCVP UBND tỉnh,  

các Phòng: KGVX, TH, NC, TTTT; 

- Lưu: VT, NC(TPT).      

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Dương Công Hiệp  
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