
UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH LẠNG SƠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

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

V/v phối hợp, tạo điều kiện cho 

đoàn làm phim “Hướng dương 

ngược nắng”  

 

Kính gửi: 

 

 

- Trung tâm Sản xuất phim truyền hình - Đài THVN; 

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

- UBND các huyện, thành phố. 

 

UBND tỉnh Lạng Sơn nhận được văn bản số 183/SXP ngày 09/7/2020 của 

Trung tâm sản xuất phim truyền hình - Đài Truyền hình Việt Nam về việc phối 

hợp, hỗ trợ đoàn làm phim “Hướng dương ngược nắng”. Sau khi xem xét, 

UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Đồng ý với đề xuất của Trung tâm sản xuất phim truyền hình - Đài 

truyền hình Việt Nam tại văn bản trên. Đề nghị Trung tâm sản xuất phim truyền 

hình chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan của tỉnh Lạng Sơn 

để triển khai thực hiện ghi hình bộ phim trên. 

2. Yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND các huyện, thành phố 

và các cơ quan có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp, tạo điều kiện 

cho đoàn làm phim của Trung tâm sản xuất phim truyền hình - Đài Truyền hình 

Việt Nam thực hiện nhiệm vụ. 

(Văn bản số 183/SXP được gửi kèm theo qua VNPT-IOffice). 

UBND tỉnh Lạng Sơn trân trọng thông báo để Trung tâm sản xuất phim 

truyền hình - Đài truyền hình Việt Nam và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Đài PT-TH tỉnh; 

- Hội Văn học nghệ thuật tỉnh; 

- C, PCVP UBND tỉnh,  

  các Phòng CV, TTTH-CB; 

- Lưu: VT, KG-VX (HTHT). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

Dương Xuân Huyên 
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