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V/v tổ chức Tuần lễ trưng bày sinh 

vật cảnh - sản phẩm thủ công mỹ 

nghệ thành phố Lạng Sơn năm 2020 
 

     
 

Kính gửi:  

 - UBND thành phố Lạng Sơn; 

 - Công ty cổ phần Truyền thông và Tổ chức sự 

kiện Phúc Thịnh. 

 

Xem xét Báo cáo số 464/BC-UBND ngày 10/6/2020 của UBND thành phố 

Lạng Sơn về kết quả làm việc với Công ty cổ phần Truyền thông và Tổ chức sự 

kiện Phúc Thịnh xem xét đề nghị tổ chức Festival sinh vật cảnh tỉnh Lạng Sơn 

lần thứ 1, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch phụ trách UBND tỉnh có ý kiến 

như sau: 

Nhất trí chủ trương cho Công ty cổ phần Truyền thông và Tổ chức sự kiện 

Phúc Thịnh được tổ chức “Tuần lễ trưng bày sinh vật cảnh - sản phẩm thủ công 

mỹ nghệ thành phố Lạng Sơn năm 2020” với quy mô, thời gian, địa điểm theo đề 

xuất của UBND thành phố Lạng Sơn tại Báo cáo nêu trên.  

Đề nghị Công ty cổ phần Truyền thông và Tổ chức sự kiện Phúc Thịnh chủ 

động làm việc với UBND thành phố Lạng Sơn và các cơ quan chức năng của tỉnh 

để làm các thủ tục xác nhận tổ chức sự kiện, xây dựng kế hoạch phối hợp, triển 

khai thực hiện các nội dung nhiệm vụ bảo đảm việc tổ chức sự kiện diễn ra đúng 

thời điểm, mang lại hiệu quả thiết thực. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: NN&PTNT, VHTT&DL, CT; 

- Công an tỉnh; 

- 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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