
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:             /SNN-VP Lạng Sơn, ngày  01 tháng  02 năm 2023 
V/v thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh 

về việc quản lý và tổ chức lễ hội 

 

 

Kính gửi: Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở. 

 

Thực hiện Văn bản số 95/UBND-KGVX ngày 30/01/2023 của UBND tỉnh 

về việc tăng cường chỉ đạo, chấn chỉnh công tác quản lý và tổ chức lễ hội năm 

2023 trên địa bàn tỉnh. Sở Nông nghiệp và PTNT yêu cầu thủ trưởng các phòng, 

đơn vị trực thuộc nghiêm túc thực hiện các nội dung sau:  

1. Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về việc quản lý và tổ 

chức lễ hội tại công văn số 95/UBND-KGVX của UBND tỉnh; Quán triệt công 

chức, viên chức, người lao động của đơn vị thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật 

hành chính, kỷ luật lao động, tuyệt đối không đi lễ hội trong giờ hành chính, không 

dùng xe công tham gia lễ hội trong giờ hành chính (trừ trường hợp thuộc thành 

phần tham gia tổ chức lễ hội do cơ quan, tổ chức lễ hội mời; được giao thực thi 

nhiệm vụ). 

2. Tăng cường đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành 

chính; Quản lý, giám sát chặt chẽ công chức, viên chức và người lao động chấp 

hành nghiêm túc nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị; Xử lý nghiêm các 

hành vi vi phạm theo quy định. 

Sở Nông nghiệp và PTNT yêu cầu các phòng, đơn vị trực thuộc nghiêm túc, 

triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Phúc Đạt 
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