
UBND TỈNH LẠNG SƠN 
VĂN PHÒNG 

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

 
Số:  523 /VP-KGVX Lạng Sơn, ngày  13 tháng  02  năm 2019 

V/v thu dọn mặt bằng công 
viên Chi Lăng, bàn giao và 
trồng, chăm sóc cây Đào 

 
Kính gửi:  

- Các sở: Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn; 
- UBND thành phố Lạng Sơn. 

Thực hiện Kế hoạch số 173/KH-UBND ngày 24/12/2018 của UBND tỉnh 
về tổ chức Lễ hội hoa Đào Xứ Lạng lần thứ II - Xuân Kỷ Hợi năm 2019, Thông 
báo số 02/TB-BTC ngày 04/01/2019 của Ban Tổ chức Lễ hội hoa Đào Xứ Lạng 
lần thứ II - Xuân Kỷ Hợi năm 2019 phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Tổ 
chức, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì thực hiện: 

- Thu dọn vệ sinh các khu vực tổ chức sự kiện Lễ hội hoa Đào, trả lại 
nguyên trạng mặt bằng cho đơn vị quản lý công viên Chi Lăng, khu vực đường 
Hùng Vương, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn. 

- Bàn giao số cây Đào trưng bày tại công viên Chi Lăng cho UBND thành 
phố để UBND thành phố tiếp nhận, trồng, chăm sóc theo kế hoạch. 

2. UBND thành phố Lạng Sơn: 

Chuẩn bị các điều kiện tiếp nhận, trồng, chăm sóc số cây Đào do Ban Tổ 
chức bàn giao theo kế hoạch của tỉnh. 

3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm hướng dẫn kỹ 
thuật trồng, chăm sóc cây Đào để bảo đảm số cây được trồng sinh trưởng tốt. 

Các nội dung nêu trên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND thành 
phố hoàn thành trong ngày 14/02/2019 (ngày 10 tháng Giêng năm Kỷ Hợi). 

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; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- CPVP UBND tỉnh,  
  các Phòng: KGVX, KTN, TH, TH-CB; 
- Lưu: VT, KGVX (LHH). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

 
 
 

Phạm Hùng Trường 
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