
ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH LẠNG SƠN 

 

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

Số:  126 /UBND-KGVX Lạng Sơn, ngày 31 tháng 01 năm 2019 

V/v tăng cường chỉ đạo công 
tác quản lý và tổ chức lễ hội 

năm 2019 
      
  

Kính gửi:  
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 
- UBND các huyện, thành phố. 

 

Thực hiện Công văn số 323/BVHTTDL-VHCS ngày 23/01/2019 của Bộ 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tăng cường chỉ đạo công tác quản lý và tổ 
chức lễ hội năm 2019, UBND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn 
vị phối hợp với các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện tốt một số nội 
dung sau:   

1. Tổ chức thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Trung ương về công tác quản 
lý, tổ chức lễ hội theo yêu cầu tại Công văn số 323/BVHTTDL-VHCS. 

 (Gửi kèm theo Công văn số 323/BVHTTDL-VHCS của Bộ Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch để các cấp, các ngành, các địa phương thực hiện). 

2. Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì: 

- Chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn các ngành, các huyện, thành phố và cơ sở 
thực hiện nghiêm túc các quy định trong các hoạt động văn hoá, văn nghệ, tổ 
chức lễ hội; phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thanh tra, kiểm tra, xử lý 
việc chấp hành các quy định trong công tác quản lý, tổ chức hoạt động lễ hội. 

- Dự thảo Báo cáo của UBND tỉnh tình hình thực hiện Nghị định số 
110/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 của Chính phủ, trình UBND tỉnh trước ngày 
10/3/2019 để báo cáo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các 
huyện, thành phố tổ chức thực hiện nghiêm túc các nội dung trên./. 

 

Nơi nhận:  
- Như trên; 
- Văn phòng Chính phủ; 
- TT Tỉnh uỷ, TT HĐND tỉnh; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 
- Uỷ ban MTTQVN tỉnh; 
- C, PVP UBND tỉnh, 
  các phòng chuyên môn, TH-CB; 
- Lưu: VT, KG-VX (LHH).    

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 

Hồ Tiến Thiệu 
 

 


		2019-01-31T16:26:03+0700
	Văn phòng Ủy ban Nhân dân




