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Số:  3496 /VP-KGVX Lạng Sơn, ngày  23  tháng 8 năm 2019 

V/v xem xét Tờ trình số 
97/TTr-SVHTTDL ngày 

21/8/2019 của Sở Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch 

 
 

Kính gửi: Sở Tài chính. 
 
 

Sau khi xem xét Tờ trình số 97/TTr-SVHTTDL ngày 21/8/2019 của Sở 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc xin cấp bổ sung kinh phí thuê âm thanh, 
ánh sáng, sân khấu phục vụ Chương trình khai mạc “Qua những miền di sản 
Việt Bắc” lần thứ XI tại Lạng Sơn năm 2019, đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó 
Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xem xét đề 
nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc xin cấp bổ sung kinh phí thuê 
âm thanh, ánh sáng, sân khấu phục vụ Chương trình khai mạc “Qua những miền 
di sản Việt Bắc” lần thứ XI tại Lạng Sơn năm 2019 tại Tờ trình nêu trên; báo 
cáo, đề xuất UBND tỉnh trước ngày 15/9/2019. 

(Tờ trình số 97/TTr-SVHTTDL được sao gửi kèm theo qua eOffice). 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của đồng chí Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh để Sở Tài chính và các cơ quan liên quan thực hiện./. 

 
Nơi nhận:  
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các Sở: KHĐT, VHTTDL; 
- C, PCVP UBND tỉnh, các Phòng: 
  KG-VX, KTTH, KTN, TH, TH-CB; 
- Lưu: VT, KG-VX (NTB).     

 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 
 

Hoàng Văn Quý 
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