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Kính gửi: UBND thành phố Lạng Sơn. 

 

Xem xét Công văn số 1006/UBND-KT ngày 28/4/2020 của UBND thành 

phố Lạng Sơn về việc phúc đáp Tờ trình số 16-2020/TCSVT-PT ngày 10/3/2020 

của Công ty cổ phần Truyền thông và Tổ chức sự kiện Phúc Thịnh về việc đề 

xuất tổ chức Festival sinh vật cảnh tỉnh Lạng Sơn lần 1 năm 2020, đồng chí Hồ 

Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch phụ trách UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

 Yêu cầu UBND thành phố Lạng Sơn tiếp tục chủ trì, phối hợp Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm việc với 

Công ty cổ phần Truyền thông và Tổ chức sự kiện Phúc Thịnh để làm rõ những 

nội dung chưa hợp lý, chưa cụ thể trong đề xuất của Công ty (về mục đích, ý 

nghĩa, thời gian, quy mô, địa điểm tổ chức sự kiện …) và những khó khăn khi tổ 

chức sự kiện mà UBND thành phố đã chỉ ra tại Công văn trên để xem xét có thể 

điều chỉnh, tháo gỡ; phân tích kỹ hơn những thuận lợi, khó khăn, mặt được, 

không được khi tổ chức sự kiện này. Đồng thời đặt vấn đề thời gian tới nếu dịch 

Covid-19 được khống chế hoàn toàn, mọi hoạt động dần trở lại bình thường thì 

có thể tổ chức sự kiện này để gắn với chuỗi các sự kiện chào mừng các ngày lễ 

lớn, sư ̣ kiêṇ quan troṇg của tỉnh trong năm 2020; UBND thành phố Lạng Sơn 

hoàn thành, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 10/6/2020. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để UBND thành phố Lạng Sơn thực 

hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: NN&PTNT, VHTT&DL, CT; 

- C, PVP UBND tỉnh, 

các Phòng: TH-NC, KGVX, TH-CB; 

- Lưu: VT, KT(PVĐ). 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 
 

 

 

 

Phạm Hùng Trường 
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