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Số:2734/VP-KGVX      Lạng Sơn,  ngày  17 tháng  7  năm 2018 

V/v triển khai các nhiệm vụ 
theo yêu cầu của Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch 
 

 
 

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

 

Thực hiện các văn bản của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: số 
3016/BVHTTDL-TCCB ngày 10/7/2018 về việc đăng ký số lượng xét thăng 
hạng đối với viên chức chuyên ngành nghệ thuật biểu diễn và điện ảnh đã được 
phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân, Nghệ sĩ ưu tú; số 3088/BVHTTDL-
VHDT ngày 13/7/2018 về việc tham gia Ngày hội giao lưu văn hoá, thể thao và 
du lịch các tỉnh biên giới phía Bắc, lần thứ 1, năm 2018; đồng chí Hồ Tiến 
Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến: 

Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan 
liên quan thực hiện các nội dung sau: 

1. Dự thảo văn bản báo cáo thực trạng, đề xuất số lượng xét thăng hạng 
đối với viên chức chuyên ngành nghệ thuật biểu diễn và điện ảnh đã được phong 
tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân, Nghệ sĩ ưu tú của UBND tỉnh theo yêu cầu tại 
Công văn số 3016/BVHTTDL-TCCB; gửi dự thảo Báo cáo về UBND tỉnh trước 
ngày 30/7/2018. 

2. Dự thảo văn bản của UBND tỉnh về việc tham gia Ngày hội giao lưu 
văn hoá, thể thao và du lịch các tỉnh biên giới phía Bắc, lần thứ 1, năm 2018 tại 
tỉnh Quảng Ninh theo yêu cầu tại Công văn số 3088/BVHTTDL-VHDT, báo 
cáo UBND tỉnh trước ngày 23/7/2018. 

(Gửi kèm theo Công văn số 3016/BVHTTDL-TCCB , số 3088/BVHTTDL-
VHDTqua 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; 
- Các sở: NV, TC; 
- C,PVP UBND tỉnh, 
  các phòng: KGVX, TH, TH-CB;  
- Lưu: VT, KGVX(LHH). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

 
 
 

 
Phạm Hùng Trường 
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