
UBND TỈNH LẠNG SƠN 
VĂN PHÒNG 

 

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

 

Số: 2877/VP-KTTH 

  V/v tham dự Hội nghị kết nối 
cộng đồng doanh nghiệp và liên 

hoan giao lưu văn hóa  
Việt Nam - Hàn Quốc  

Lạng Sơn, ngày  26 tháng 7 năm 2018 

                                                             

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư.  

                                                                                

UBND tỉnh Lạng Sơn nhận được văn bản đề ngày 05/4/2018 của Ban Tổ 
chức Hội nghị kết nối doanh nghiệp và liên hoan giao lưu văn hóa Việt Nam-Hàn 
Quốc trong đó có nội dung mời các doanh nhân, doanh nghiệp, các nghệ nhân, 
nhà hoạt động văn hóa tiêu biểu tham dự Hội nghị dự kiến từ ngày 04-08/9/2018 
tại Thủ đô Seoul-Hàn Quốc; sau khi xem xét, đồng chí Nguyễn Công Trưởng, 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Hiệp Hội doanh nghiệp 
tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan có liên quan thông tin về 
Chương trình trên đến một số doanh nhân, doanh nghiệp, nghệ nhân, nhà hoạt 
động văn hóa trên địa bàn tỉnh biết, chủ động đăng ký tham gia nếu có nhu cầu.  

 Văn bản của Ban Tổ chức Hội nghị kết nối doanh nghiệp và liên hoan 
giao lưu văn hóa Việt Nam-Hàn Quốc  được gửi kèm theo qua eOffice và 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 Sở Kế hoạch và Đầu tư, các cơ quan có liên quan thực hiện./. 

 

 Nơi nhận:  
- Như trên;   
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các Sở: NgV, CT, VH,TT&DL; 
- Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh;  
- UBND các huyện, thành phố; 
- C, PVP UBND tỉnh, 
  các phòng CV, TTTH-CB; 
- Lưu: VT, KTTH (VTD). 

 KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
   PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 
 
 

  Phạm Hùng Trường 
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