
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:           /VP-KGVX Lạng Sơn, ngày        tháng 7 năm 2020 

V/v phối hợp tham gia Hội thi Tuyên 

truyền viên lưu động toàn quốc 

 

                             Kính gửi:  

 - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

- Sở Tài chính. 

 

 

         Xem xét Công văn số 734/SVHTTDL-QLVH&GĐ ngày 06/7/2020 của Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc báo cáo, xin ý kiến về phối hợp tham gia 

và tổ chức Hội thi Tuyên truyền lưu động toàn quốc Kỷ niệm 75 năm Quốc dân 

đại hội Tân Trào, Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam, chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp (sau đây gọi là Hội 

thi); đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:  

1. Đồng ý với đề xuất của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Công văn 

trên. Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: 

- Xây dựng chương trình và thành lập Đoàn diễn viên, tuyên truyền viên 

tham gia Hội thi, bảo đảm phù hợp với tình hình thực tế. 

- Chủ trì, phối hợp với Cục Văn hóa cơ sở - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch; UBND các huyện: Văn Quan, Tràng Định, thành phố Lạng Sơn, các cơ quan 

liên quan bố trí 03 địa điểm lưu diễn cho các Đoàn tham gia Hội thi; tổ chức Bế 

mạc Hội thi theo yêu cầu của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Mục 3 Phần VI 

của Kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định số 1810/QĐ-BVHTTDL ngày 

30/6/2020. 

 Trong quá trình tổ chức thực hiện, lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch có trách nhiệm chỉ đạo, phối hợp, xây dựng kế hoạch cụ thể, phù hợp để triển 

khai thực hiện các nội dung trên, đồng thời bảo đảm thực hiện đầy đủ, kịp thời, 

hiệu quả, đúng tiến độ các nội dung, kế hoạch theo chức năng nhiệm vụ và 

UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện trong tháng 8/2020 (các hoạt động kỷ niệm 110 

năm ngày sinh đồng chí Lương Văn Tri: Hội thảo khoa học cấp Bộ kỷ niệm 110 

năm ngày sinh đồng chí Lương Văn Tri, Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Lạng Sơn 

lần thứ V, Kế hoạch tổng kết 20 năm Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng 

đời sống văn hóa” giai đoạn 2000 - 2020 và tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 

09-CT/TU ngày 17/10/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tiếp tục đẩy 

mạnh Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 

2016 - 2020,...). 
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2. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xem xét 

nội dung kiến nghị, đề xuất của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại điểm 3.1 

Mục 3 của Công văn trên; báo cáo, đề xuất UBND tỉnh trước ngày 15/7/2020. 

(Công văn số 734/SVHTTDL-QLVH&GĐ và các văn bản liên quan gửi 

kèm theo qua VNPT-iOffice). 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực 

hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Sở Thông tin và Truyền thông; 

- UBND các huyện: Văn Quan, Tràng Định, 

  UBND thành phố LS; 

- Báo LS, Đài PTTH tỉnh; 

- C, PVP UBND tỉnh, các Phòng: 

  KG-VX, TH-NC, TT TH-CB; 

- Lưu: VT, KG-VX (NTH). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hà 
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