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GIẤY MỜI
Họp chuyên đề xem xét các dự thảo
do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì xây dựng
Thực hiện Chương trình công tác tháng 11/2020, đồng chí Dương Xuân
Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức họp chuyên đề như sau:
1. Thành phần
- Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Chủ trì;
- Mời đại diện lãnh đạo: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ban
Văn hóa - Xã hội của HĐND tỉnh, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh; lãnh đạo các
sở, ban, ngành: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính,
Nội vụ, Xây dựng, Ban Dân tộc, Đài Phát thanh và Truyền hình, Hội Văn học
Nghệ thuật, Hội Di sản văn hóa, Văn phòng UBND tỉnh;
- Đại diện lãnh đạo UBND huyện Cao Lộc, UBND thành phố Lạng Sơn.
2. Nội dung
- Xem xét dự thảo Đề án “Bảo tồn và phát huy giá trị múa sư tử Tày, Nùng
trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020 - 2030”.
- Xem xét dự thảo Phương án phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể
thao cơ sở tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030.
3. Thời gian: từ 08 giờ 00 phút, ngày 10/11/2020 (thứ Ba).
4. Địa điểm: tại phòng họp tầng 4, trụ sở UBND tỉnh.
5. Tổ chức thực hiện
- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch gửi hồ sơ, tài liệu cho các thành phần
dự họp chậm nhất trong sáng ngày 09/11/2020 (gửi Văn phòng UBND tỉnh 03
bộ tài liệu) và trình bày các dự thảo tại cuộc họp.
- Các thành phần dự họp chủ động nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị ý kiến
phát biểu tại cuộc họp.
UBND tỉnh trân trọng kính mời các thành phần tham dự./.
Nơi nhận:
- Như thành phần mời;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- CPVP UBND tỉnh,
các phòng CM, HC-QT, TH-CB;
- Lưu: VT, KGVX (NTH).
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