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Kính gửi:  Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. 

 

Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn nhận được Công văn số 425/TLPS-CĐT 
ngày 23/8/2018 của Trung tâm Phim tài liệu và Phóng sự - Đài Truyền hình Việt 
Nam về phối hợp thực hiện chương trình; sau khi xem xét, đồng chí Hồ Tiến 
Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến giao Sở Lao động - Thương binh và 
Xã hội: 

1. Chủ trì, phối hợp với Ban Đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh dự thảo bài 
trả lời phỏng vấn của lãnh đạo tỉnh về vai trò, đóng góp của người cao tuổi đối 
với sự phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh; hoàn thành, báo cáo UBND tỉnh trước 
ngày 13/9/2018. 

2. Làm đầu mối, giới thiệu nhóm phóng viên của Trung tâm Phim tài liệu 
và Phóng sự - Đài Truyền hình Việt Nam đến làm việc với UBND các huyện, 
thành phố có những tấm gương người cao tuổi tiêu biểu trong các lĩnh vực theo 
đề nghị tại Công văn trên. 

(Công văn số 425/TLPS-CĐT ngày 23/8/2018 của Trung tâm Phim tài 
liệu và Phóng sự - Đài Truyền hình Việt Nam được sao gửi qua eOffice). 

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

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Trung tâm Phim tài liệu và Phóng sự - Đài THVN; 
- Ban Đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh; 
- UBND các huyện, thành phố; 
- C, PVP UBND tỉnh, 
  Các phòng: KGVX, TH; 
- Lưu: VT, KGVX (PT). 
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Phùng Quang Hội 
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