
 

 

 ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ LẠNG SƠN 

 

Số:         /UBND 
V/v triển khai thực hiện nhiệm vụ sau 

kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán Tân Sửu 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
TP. Lạng Sơn, ngày  02 tháng 3 năm 2021 

 

Kính gửi:   

 - Các phòng ban, đơn vị thành phố;  

- UBND các phường, xã. 

 

Thực hiện Công văn số 645/VP-THNC ngày 24/02/2021 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán Tân 

Sửu, Chủ tịch UBND thành phố có ý kiến chỉ đạo như sau: 

Yêu cầu các phòng, ban, cơ quan trực thuộc UBND thành phố và Ủy ban 

nhân dân các phường, xã khẩn trương triển khai thực hiện các nhiệm vụ có liên 

quan tại Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 19/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ về đôn 

đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán Tân Sửu năm 2021; Công 

văn số 645/VP-THNC ngày 24/02/2021 của UBND tỉnh; Chỉ thị số 01/CT-

UBND ngày 07/01/2021 của Chủ tịch UBND thành phố về triển khai một số 

nhiệm vụ cấp bách trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021; Quyết 

định số 159/QĐ-UBND ngày 19/01/2021 của UBND thành phố về nhiệm vụ, 

giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã 

hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021.  

Trong quá trình triển khai thực hiện, chủ động báo cáo đề xuất UBND 

thành phố các vấn đề khó khăn, vướng mắc để kịp thời chỉ đạo thực hiện. 

 Yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện./. 

(Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 19/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ, Công 

văn số 645/VP-THNC ngày 24/02/2021 được gửi kèm theo qua VNPT-iOffice). 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT Thành ủy; 

- TT HĐND thành phố; 

- CT, các PCT UBND TP; 

- Các cơ quan, phòng, ban TP; 

- CPVP, CVVP; 

- Trang TTĐT; 

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hạnh 
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