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           Kính gửi: Sở Ngoại vụ. 
 

 

Sau khi xem xét Công văn số 830/SNgV-HTQT ngày 07/11/2018 của Sở 
Ngoại vụ về việc đề xuất tham gia chương trình Liên hoan ẩm thực quốc tế 2018 
do Bộ Ngoại giao tổ chức tại Hà Nội, đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ 
tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Đồng ý tham gia Chương trình Liên hoan ẩm thực quốc tế 2018 do Bộ 
Ngoại giao tổ chức tại Hà Nội theo đề xuất của Sở Ngoại vụ tại công văn trên. 

 2. Giao Sở Ngoại vụ chủ trì, phối hợp với  Sở Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND thành phố Lạng Sơn và 
UBND các huyện: Tràng Định, Lộc Bình và các doanh nghiệp tỉnh thực hiện 
công tác chuẩn bị, tham gia 02 gian hàng trưng bày ấn phẩm, tài liệu thông tin 
đối ngoại, xúc tiến du lịch, giới thiệu quảng bá văn hóa, các sản phẩm và ẩm 
thực đặc trưng của tỉnh và giao lưu nghệ thuật theo Chương trình trên. 

 Kinh phí thực hiện: Chi từ nguồn kinh phí đối ngoại của tỉnh năm 2018 đã 
cấp cho Sở Ngoại vụ; nội dung chi và mức chi theo quy định hiện hành. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của đồng chí Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh để Sở Ngoại vụ thực hiện./. 

Nơi nhận:  
- Như trên;  
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  
- Các Sở: NNPTNT, VHTTDL; 
- UBND huyện: Tràng Định, Lộc Bình, TPLS; 
- C, PVP UBND tỉnh, 
  các Phòng: NC, TH, KG-VX, TH-CB; 
- Lưu: VT, NC(PVD). 
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