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Số: 3129 /VP-KTTH     Lạng Sơn, ngày  31 tháng 7  năm 2019 

V/v hoàn thiện Clip hình ảnh phục 
vụ Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh 

Lạng Sơn năm 2019 

 

  

Kính gửi: Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh. 

 

Xem xét Công văn số 293/CV-PTTH ngày 25/7/2019 của Đài Phát thanh 
và Truyền hình tỉnh về đề cương Clip hình ảnh phục vụ Hội nghị xúc tiến đầu tư 
tỉnh Lạng Sơn năm 2019, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có 
ý kiến như sau: 

Cơ bản đồng ý với bố cục đề cương Clip hình ảnh  phục vụ Hội nghị xúc 
tiến đầu tư tỉnh Lạng Sơn năm 2019 như dự thảo Đài Phát thanh và Truyền hình 
tỉnh đề xuất. Tuy nhiên, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh cần lưu ý nghiên 
cứu, bổ sung một số nội dung sau: Tăng thêm thời lượng giới thiệu về điều kiện 
thuận lợi, tiềm năng, thế mạnh, cơ chế chính sách khuyến khích đầu tư của tỉnh, 
các dự án lớn đã và đang triển khai trên địa bàn tỉnh; cập nhật số liệu đến thời 
điểm hiện tại và dự ước đến 30/9/2019.  

Yêu cầu Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh khẩn trương hoàn thiện Clip; 
hoàn thành, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/8/2019. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, 
các cơ quan liên quan biết, thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- CT,các PCT UBND tỉnh; 
- Các Sở: KH&ĐT, TNMT, TTTT, 
   XD, NNPTNT, CT, GTVT, VHTTDL,  
   NgV, BQLKKTCK ĐĐ-LS; 
- C, PVP UBND tỉnh;  
  các phòng CV, TT TH-CB; 
- Lưu: VT, KTTH (LKT).  

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 
 

 
Dương Văn Chiều 
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