
 

 

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

SỞ NỘI VỤ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 1027  /SNV-VP 
 

    Lạng Sơn, ngày  26 tháng 8 năm 2020 
V/v không tổ chức đón tiếp khách, nhận hoa 

nhân dịp kỷ niệm 75 năm thành lập ngành 

Nội vụ (28/8/1945 - 28/8/2020) 

 

 

   Kính gửi:  

- Các Sở, ban, ngành, tổ chức trên địa bàn tỉnh; 

- Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố. 

 

 Thực hiện Nghị định số 145/2013/NĐ-CP ngày 29/10/2013 của Chính 

phủ quy định về tổ chức ngày kỷ niệm; nghi thức trao tặng, đón nhận hình thức 

khen thưởng, danh hiệu thi đua; nghi lễ đối ngoại và đón, tiếp khách nước ngoài; 

Quyết định số 166/QĐ-TTg ngày 23/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực 

hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020, Sở Nội vụ xin trân trọng thông báo: 

Kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống ngành Tổ chức nhà nước, nay là 

ngành Nội vụ (28/8/1945 - 28/8/2020), Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn không tổ chức 

lễ kỷ niệm và các hoạt động chào mừng; không tổ chức đón, tiếp các đoàn khách 

đến thăm, chúc mừng và đề nghị các cơ quan, tổ chức không gửi hoa chúc 

mừng. 

Nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống ngành Nội vụ, Sở Nội vụ 

tỉnh Lạng Sơn trân trọng cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, 

UBND tỉnh đối với Sở Nội vụ; sự phối hợp của các Sở, ban, ngành, UBND các 

huyện, thành phố, các tổ chức, cá nhân đối với Sở Nội vụ trong thời gian qua. 

Sở Nội vụ kính mong tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh 

ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự phối hợp trong công tác của các cơ quan, tổ chức 

trong thời gian tới./. 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (b/c); 

- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở Nội vụ; 

- Văn phòng Sở; 

- CC, VC, NLĐ; 

- Website Sở Nội vụ; 

- Lưu: VT, VP. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Quốc Khánh 
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