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Số:        /UBND-VHTT 
V/v hướng dẫn đề nghị khen thưởng  

các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân  

Tân Sửu 2021 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

TP. Lạng Sơn, ngày      tháng 3 năm 2021 

 
Kính gửi:  

- Các phòng, ban, ngành, Đảng, đoàn thể thành phố; 

- Ủy ban nhân dân các phường, xã. 
 

 

 Căn cứ Kế hoạch số 10/KH-UBND ngày 14/01/2021 của UBND thành phố 

về việc tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân Tân Sửu năm 2021; Kế 

hoạch số 19/KH-UBND ngày 19/01/2021 về việc tổ chức các hoạt động Văn hóa 

- Du lịch và tổ chức Lễ hội truyền thống Xuân Tân Sửu 2021. 

 Tại Kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 19/01/2021 của UBND thành phố đã 

dự kiến trình Hội đồng TĐKT thành phố xem xét, đề xuất Chủ tịch UBND thành 

phố khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong triển 

khai, tham gia các hoạt động Tuần Văn hóa, Thể thao và Du lịch lần thứ V và tổ 

chức Lễ hội truyền thống Xuân Tân Sửu 2021. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch 

bệnh Covid-19, một số hoạt động trong khuôn khổ các hoạt động mừng Đảng, 

mừng Xuân không tổ chức theo Kế hoạch. 

Tuy nhiên để kịp thời động viên các tập thể và có nhân, UBND thành phố 

dự kiến xem xét, khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc 

trong các hoạt động sau: 

 - Tham gia các hoạt động trong khuôn khổ sự kiện Festival Hoa Đào - 

Xuân Xứ Lạng năm 2021; 

 - Thực hiện các nhiệm vụ tại đường Hoa Xuân Xứ Lạng; tổ chức Hội chợ 

Hoa Xuân Xứ Lạng; 

 - Công tác chỉnh trang, lập lại trật tự đô thị;  

- Công tác tuyên truyền, vận động, thực hiện trang trí các khu dân cư mừng 

Đảng, mừng Xuân;  

 - Tổ chức các hoạt động tại các di tích, danh thắng gắn với phòng, chống 

dịch bệnh Covid-19. 

 UBND thành phố đề nghị các phòng, ban, đơn vị được giao thực hiện các 

nhiệm vụ liên quan và UBND các phường, xã căn cứ thành tích của các tập thể, 

cá nhân đối với các hoạt động trên để đề xuất Chủ tịch UBND thành phố khen 

thưởng chuyên đề về triển khai, tổ chức tham gia các hoạt động mừng Đảng, 

mừng Xuân Tân Sửu 2021. Đối tượng, số lượng và thành phần hồ sơ đề nghị 
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khen thưởng thực hiện theo mục V Kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 

19/01/2021 của UBND thành phố. 

Hồ sơ đề nghị khen thưởng gửi về phòng Văn hóa và Thông tin thành phố 

trước ngày 20/3/2021 để tổng hợp chung, trình Hội đồng TĐKT thành phố xem 

xét, quyết định./.  
 

 

Nơi nhận: 
- TT Thành ủy (B/c); 

- TT HĐND TP; 

- CT, PCT UBND TP; 

- Như trên; 

- Lưu: VT; Trang TTĐT. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nông Bích Diệp 
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