
UBND TỈNH LẠNG SƠN 
VĂN PHÒNG 

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

 
Số: 324 /VP-KGVX Lạng Sơn, ngày  23  tháng  01  năm 2019 

V/v thực hiện giới thiệu tại 
Triển lãm cây hoa Đào đẹp 

 
Kính gửi:  

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 
- UBND các huyện, thành phố; 
- Các tổ chức, cá nhân tham gia Triển lãm cây hoa Đào 

 

Để các hoạt động tại Lễ hội hoa Đào Xứ Lạng lần thứ II - Xuân Kỷ Hợi 
năm 2019 được tổ chức thành công, nội dung Triển lãm cây hoa Đào đẹp và 
trưng bày không gian văn hóa du lịch, giới thiệu, bán các sản phẩm đặc trưng 
của các huyện, thành phố, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp có hiệu quả, đồng chí 
Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Giao UBND các huyện, thành phố; các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân 
tham gia triển lãm cây hoa Đào thực hiện: 

a) Bố trí người giới thiệu tại không gian trưng bày của đơn vị, trang phục 
dân tộc hoặc trang phục dân tộc cách điệu, có đầy đủ phương tiện truyền thông 
để thông tin, giới thiệu cho Nhân dân và du khách đến tham quan. 

b) Yêu cầu lãnh đạo UBND huyện, lãnh đạo cơ quan, đơn vị lên nhận giải 
thưởng triển lãm cây hoa Đào đẹp tại Lễ khai mạc (nếu được giải thưởng). 

2. Giao Tiểu ban Nội dung - Tuyên truyền phục vụ Lễ hội hoa Đào Xứ 
Lạng hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị tham gia Triển lãm thực hiện các 
nội dung trên, bảo đảm hoạt động trưng bày, giới thiệu theo đúng kế hoạch, hài 
hòa với các hoạt động chung của Lễ hội. 

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

 

Nơi nhận: 
- Như trên (các tổ chức, DN, cá nhân tham gia 
do Sở VHTTDL sao gửi); 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- CPVP UBND tỉnh,  
  các Phòng: KGVX, TH, TH-CB; 
- Lưu: VT, KGVX (LHH). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

 
 
 

Phạm Hùng Trường 
 
 
 
 


		2019-01-23T11:05:53+0700
	Văn phòng Ủy ban Nhân dân




