
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 11 năm 2020 

V/v thực hiện đầu tư xã hội hóa 

các hoạt động tuyên truyền nhiệm 

vụ chính trị 

 
     

Kính gửi:  

 - Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

 - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

 - Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỷ Nguyên. 
 

Xem xét Công văn số 1320/SVHTTDL-QLVHGĐ ngày 10/11/2020 của 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc báo cáo nội dung đề nghị đầu tư xã hội 

hóa các hoạt động tuyên truyền nhiệm vụ chính trị của Công ty Cổ phần Tập 

đoàn Kỷ Nguyên, đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý 

kiến như sau: 

1. Đồng ý về chủ trương cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỷ Nguyên được 

thực hiện trình tự, thủ tục đầu tư xã hội hóa các hoạt động tuyên truyền nhiệm 

vụ chính trị kết hợp quảng cáo thương mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Yêu cầu 

Công ty tiếp tục bổ sung hoàn chỉnh nội dung Đề án, thực hiện các trình tự, thủ 

tục đầu tư theo hướng dẫn của các cơ quan chuyên môn và bảo đảm đúng quy 

định của pháp luật. 

2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp, hướng dẫn Công ty Cổ phần 

Tập đoàn Kỷ Nguyên thực hiện trình tự, thủ tục đầu tư theo quy định Luật Đầu tư. 

3. Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các sở 

ngành liên quan hướng dẫn Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỷ Nguyên chuẩn bị các 

tài liệu, hồ sơ; tiến hành khảo sát vị trí lắp đặt cụ thể và hoàn thiện các trình tự, 

thủ tục liên quan theo quy định của Luật Quảng cáo. Thực hiện theo dõi, quản 

lý, phối hợp, hướng dẫn Công ty thực hiện các hoạt động tuyên truyền nhiệm vụ 

chính trị, quảng cáo theo thỏa thuận, cam kết trong Đề án và đúng quy định của 

pháp luật. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, doanh nghiệp liên quan 

biết, thực hiện./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: TTTT, XD, GTVT, TNMT, TC; 

- UBND thành phố LS; 

- C, PCVP UBND tỉnh, các Phòng:  

  KG-VX, KT, 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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