
ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM 

TỈNH LẠNG SƠN 

BAN THƯỜNG TRỰC 

 

Số: 1082/MTTQ - BTT 
V/v báo cáo kết quả công tác Mặt trận 

năm 2021 và công tác chuyên môn của 

các tổ chức thành viên 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

           Lạng Sơn, ngày 11 tháng 11 năm 2021 

   

  Kính gửi:  - Các tổ chức thành viên của Ủy ban MTTQ tỉnh 

          - Ủy Ban MTTQ các huyện, thành phố 

           - Các phòng, ban chuyên môn cơ quan Ủy ban MTTQ tỉnh 

 

Thực hiện Công văn số 3174/MTTQ-BTT ngày 04/11/2021 của Ban 

Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về việc xây dựng Báo cáo 

công tác Mặt trận năm 2021. Để kịp thời tổng hợp và báo cáo Uỷ ban Trung 

ương MTTQ Việt Nam, Tỉnh ủy; Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam 

tỉnh trân trọng đề nghị: 

1. Ủy ban MTTQ các huyện, thành phố xây dựng Báo cáo kết quả công tác 

Mặt trận năm 2021. 

2. Các Ban chuyên môn cơ quan Ủy ban MTTQ tỉnh trên cơ sở các mảng 

được phân công phụ trách (theo Thông báo số 79/TB-MTTQ-BTT ngày 

07/01/2021 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn) tổng 

hợp số liệu theo đề cương và biểu số liệu. 

(Đề cương và các biểu mẫu phụ lục số liệu gửi kèm theo; đề cương và biểu 

mẫu phụ lục được đăng tải trên trang thông tin điện tử: www.mttqlangson.org.vn). 

3. Các tổ chức thành viên của Ủy ban MTTQ tỉnh xây dựng báo cáo theo các 

nhiệm vụ trọng tâm của cơ quan, tổ chức, đơn vị. 

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đề nghị Uỷ ban MTTQ các huyện, 

thành phố; các Ban chuyên môn cơ quan Ủy ban MTTQ tỉnh, các tổ chức thành 

viên của Ủy ban MTTQ tỉnh tổng hợp báo cáo về Văn phòng Ủy ban MTTQ Việt 

Nam tỉnh, (bản mềm gửi qua Email: Vanphongmttqtinh.ls@gmail.com) 

trước ngày 20/11/2021. 

 
     

Nơi nhận: 
 

- Như kính gửi; 

- Ban Thường  trực Ủy ban MTTQ tỉnh; 

- Các Ban chuyên môn; 

- Trang TTĐT Ủy ban MTTQ tỉnh (đăng tải); 

- Lưu VP. 

 

TM. BAN THƯỜNG TRỰC 

PHÓ CHỦ TỊCH  

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Chung 

 

http://www.mttqlangson.org.vn/

		2021-11-11T16:04:01+0700
	Việt Nam
	ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH LẠNG SƠN<mttq@langson.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




