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Số: 4184 /VP-KTN Lạng Sơn, ngày 11  tháng 10 năm 2019 

 

V/v chương trình liên hoan văn 
nghệ tại Hội nghị tổng kết 10 
năm nông thôn mới toàn quốc 

 
 

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
 

Xem xét Công văn số 1084/SVHTTDL-NSVHGD ngày 02/10/2019 của 
Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch về việc không tham gia Tuần lễ văn hóa nghệ 
thuật truyền thống các vùng miền và Chương trình văn hóa, nghệ thuật chào 
mừng Hội nghị toàn quốc; Công văn số 7448/BNN-VPĐP ngày 08/10/2019 của 
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc điều chỉnh liên hoan văn nghệ 
tại Hội nghị tổng kết 10 năm nông thôn mới toàn quốc, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:  

 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn điều chỉnh không tổ chức 
Chương trình liên hoan văn nghệ đặc sắc vùng miền chào mừng Hội nghị tổng 
kết 10 năm nông thôn mới toàn quốc. Vì vậy Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
không cần lựa chọn các tiết mục văn nghệ để tham gia Chương trình như chỉ đạo 
tại Công văn số 3988/VP-KTN ngày 27/9/2019 của Văn phòng UBND tỉnh. 

 (Công văn số 7448/BNN-VPĐP được gửi kèm qua eOffice). 
Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, 

các cơ quan liên quan thực hiện./. 
                   

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các Sở: NN&PTNT, TT&TT, TC; 
- Văn phòng ĐP XDNTM tỉnh;  
- C, PVP UBND tỉnh, 
  các Phòng: KTTH, TH, KHVX, TH-CB;  
- Lưu: VT, KTN(PVĐ).  
 
 

CHÁNH VĂN PHÒNG 
 
 
 
 
 
 

Phùng Quang Hội 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


		2019-10-11T10:01:47+0700
	Văn phòng Ủy ban Nhân dân


		2019-10-11T10:01:57+0700
	Văn phòng Ủy ban Nhân dân




