
UBND TỈNH LẠNG SƠN 
VĂN PHÒNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 1689 /VP-KGVX Lạng Sơn, ngày  14 tháng 5 năm 2018 

V/v thực hiện Kết luận của Thứ 
trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch; đề xuất chương trình kiểm tra 

hoạt động các di tích trên địa bàn tỉnh 
 

 
Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

 

Thực hiện Thông báo số 1695/TB-BVHTTDL ngày 23/4/2018 của Bộ 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo Kết luận của Thứ trưởng Trịnh Thị 
Thuỷ tại Hội nghị sơ kết công tác quản lý và tổ chức lễ hội xuân Mậu Tuất năm 
2018, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện: 

1. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện, tham 
mưu thực hiện các nội dung chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại 
Thông báo số 1695/TB-BVHTTDL. 

2. Đề xuất nội dung, chương trình kiểm tra của Đoàn công tác của tỉnh 
trong tháng 6/2018 tại một số di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh có 
tổ chức các hoạt động lễ hội định kỳ hàng năm trên địa bàn các huyện: Hữu 
Lũng, Cao Lộc, thành phố Lạng Sơn, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 25/5/2018. 

(Gửi kèm theo số Thông báo số 1695/TB-BVHTTDL qua eOffice). 

 Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ 
tịch UBND tỉnh để Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- UBND các huyện, TPLS; 
- C, PCVP UBND tỉnh,  
  các Phòng: KGVX, TH, THCB;              
- Lưu: VT, KGVX, (LHH). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 

 
 
 

Phạm Hùng Trường 
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