
 

          Kính gửi: 

                                            - Các sở, ban, ngành; 

                                            - UBND các huyện, thành phố; 

                                            - Báo Lạng Sơn, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; 

                                            - Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh, Hội Nhà báo tỉnh. 

 

              

UBND tỉnh nhận được Hướng dẫn số 108-HD/BTGTU ngày 05/3/2020 

của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào 

mừng đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Đại hội 

đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó 

Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

Giao các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thành phố; Báo Lạng 

Sơn, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh, Hội Nhà 

báo tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động tổ chức triển khai thực 

hiện các nội dung theo đề nghị của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tại Hướng dẫn trên; 

báo cáo UBND tỉnh những nội dung vượt thẩm quyền. 

(Hướng dẫn số 108-HD/BTGTU được gửi kèm theo trên VNPT-iOffice) 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của đồng chí Phó Chủ tịch UBND 

tỉnh để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./. 
 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 

- C, PVP UBND tỉnh, các Phòng:  

  KG-VX, TH, TT TH-CB; 

- Lưu: VT, KG-VX (NTH) 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hà 

 

 
 

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:          /VP-KGVX 

V/v tổ chức các hoạt động văn hóa, 

văn nghệ chào mừng đại hội đảng bộ 

các cấp và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần 

thứ XVII, Đại hội đại biểu toàn quốc 

lần thứ XIII của Đảng 

Lạng Sơn, ngày       tháng 3 năm 2020 
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