
 

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ NỘI VỤ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:  957 /SNV-VP Lạng Sơn, ngày  10 tháng  8  năm 2020 
V/v tuyên truyền truyền thống 

75 năm ngành Nội vụ tỉnh Lạng Sơn 

(28/8/1945 - 28/8/2020) 

 

 

        Kính gửi:  

- Các phòng, cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở; 

- Phòng Nội vụ các huyện, thành phố. 

 

 Thực hiện Quyết định số 397/QĐ-BNV ngày 12/6/2020 của Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ về ban hành “Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Bộ 

Nội vụ và ngày truyền thống ngành Tổ chức nhà nước (28/8/1945 - 28/8/2020)” và 

Văn bản số 3070/BNV-TTTT ngày 22/6/2020 của Bộ Nội vụ về việc phổ biến Đề 

cương tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Bộ Nội vụ và ngày truyền 

thống ngành Tổ chức nhà nước. 

Nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết và giáo dục sâu rộng về lịch sử và sự 

phát triển vẻ vang của ngành Tổ chức nhà nước nói chung, ngành Nội vụ tỉnh Lạng 

Sơn nói riêng trong suốt chặng đường 75 năm qua, nâng cao niềm tự hào của những 

người làm công tác tổ chức nhà nước, động viên phong trào thi đua lao động, góp 

phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, Lãnh đạo Sở Nội vụ đề nghị 

các phòng, cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở, phòng Nội vụ các huyện, thành 

phố thực hiện tốt các hoạt động tuyên truyền, phổ biến tới toàn thể công chức, viên 

chức, lao động trực thuộc về các nội dung cụ thể như sau: 

1. Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Bộ Nội vụ và ngày 

truyền thống ngành Tổ chức nhà nước (28/8/1945-28/8/2020) của Bộ Nội vụ. 

2. Đề cương tuyên truyền về kỷ niệm 75 năm ngành Nội vụ tỉnh Lạng Sơn 

của Sở Nội vụ. 

(Gửi kèm theo văn bản này các file đề cương tuyên truyền trên hệ thống quản 

lý văn bản và điều hành VNPT-iOffice) 

Căn cứ các nội dung trên, đề nghị Trưởng các phòng, đơn vị triển khai các 

hình thức tuyên truyền, đảm bảo nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả./. 

Nơi nhận:  GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các Sở, Ban, ngành; 

- UBND các huyện, TP; 

- CCVCNLĐ (qua VNPT-iOffice); 

- Website SNV; 

- Lưu: VT, VP. 

 

 

 

 

 

 

 Nguyễn Quốc Khánh 
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