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Lạng Sơn, ngày 24 tháng 7 năm 2018 
ơ 

V/v tham dự Hội nghị triển khai 
Cuộc vận động “Xây dựng văn hóa 

doanh nghiệp Việt Nam” 
 
 

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

 
Sau khi xem xét Tờ trình số 68/TTr-SVHTTDL ngày 23/7/2018 của Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc đề xuất thành phần tham dự Hội nghị triển 
khai Cuộc vận động “Xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam”, đồng chí Hồ 
Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Nhất trí với thành phần tham dự Hội nghị, ý kiến góp ý đối với dự thảo 
Kế hoạch khung phối hợp triển khai Cuộc vận động “Xây dựng văn hóa doanh 
nghiệp Việt Nam”, kinh phí tham dự Hội nghị như đề xuất của Sở Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch tại Tờ trình trên. 

2. Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm đầu mối thông tin với Ban 
Tổ chức Hội nghị về thành phần dự hội nghị, ý kiến góp ý đối với dự thảo Kế 
hoạch khung; chuẩn bị các điều kiện cần thiết và thông tin đến các thành phần 
liên quan để tham dự Hội nghị theo đúng yêu cầu. 

Giấy mời số 41/GM-BTC 248 và Tờ trình số 68/TTr-SVHTTDL được gửi 
qua eOffice và đăng trên trang thông tin điện tử của Văn phòng UBND tỉnh. 

 Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của đồng chí Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh để các cơ quan liên quan thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các Sở: KH&ĐT, CT, TT&TT; 
- Tỉnh Đoàn Lạng Sơn; 
- Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh; 
- Đài PTTTH tỉnh; 
- Báo Lạng Sơn; 
- C, PVP UBND tỉnh, 
 các phòng: KTN, TH, NC, TTTH-CB; 
- Lưu: VT, KTTH (LKT). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 
 

Phạm Hùng Trường 
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