
UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LẠNG SƠN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:        /UBND-NC 

V/v triển khai thực hiện Kế hoạch số 

80-KH/BDVTU-BCSĐUBND  

ngày 17/02/2020 

Lạng Sơn, ngày     tháng 3 năm 2020 

 

Kính gửi:  

- Các Sở, Ban, ngành tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố. 

 

Thực hiện Kế hoạch phối hợp số 80-KH/BDVTU-BCSĐUBND ngày 

17/02/2020 của Ban Dân vận Tỉnh ủy và Ban cán sự đảng UBND tỉnh về phối 

hợp thực hiện công tác Dân vận chính quyền và phong trào thi đua “Dân vận 

khéo” năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị triển khai 

thực hiện các nội dung sau: 

1. Các cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền tổ chức 

thực hiện tốt các nhiệm vụ có liên quan tại Kế hoạch trên; quan tâm chỉ đạo, tạo 

điều kiện và bố trí kinh phí cho các đơn vị cơ sở tiếp tục duy trì và nhân rộng 

mô hình "Chính quyền thân thiện"; báo cáo kết quả thực hiện gửi về Ban cán sự 

đảng UBND tỉnh (thông qua Sở Nội vụ) trước ngày 05/11/2020 để tổng hợp. 

2. Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành tỉnh tham mưu 

cho Ban cán sự đảng UBND tỉnh tổ chức thực hiện Kế hoạch số 80-

KH/BDVTU-BCSĐUBND; tổng hợp, xây dựng dự thảo báo cáo kết quả triển 

khai thực hiện Kế hoạch số 80-KH/BDVTU-BCSĐUBND gửi về của Ban cán 

sự đảng UBND tỉnh trước ngày 20/11/2020. 

(Kế hoạch số 80-KH/BDVTU-BCSĐUBND được gửi kèm theo qua 

iOffice). 

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai 

thực hiện./. 

Nơi nhận:  
- Như kính gửi; 

- Ban Dân vận Tỉnh ủy; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- C, PCVP UBND tỉnh, 

các Phòng: NC, TH, KGVX, TT THCB; 

- Lưu: VT, NC (HTMĐ)     

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Long Hải 
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