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 Kính gửi: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

 

Thực hiện Công văn số 4708/BVHTTDL-TV ngày 18/12/2020 của Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch về việc tiếp tục hỗ trợ các điểm thư viện có tiếp nhận Dự 

án BMGF-VN; Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn báo cáo như sau: 

1. Về chỉ đạo, định hướng cho các hoạt động của Dự án: 

UBND tỉnh Lạng Sơn tiếp tục chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ 

trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và UBND các huyện tổ chức rà 

soát, tổng kết, đánh giá tình hình triển khai Dự án giai đoạn 2017 - 2020; nghiên 

cứu, tham mưu việc hỗ trợ các điểm thư viện có tiếp nhận Dự án BMGF-VN trong 

thời gian tiếp theo, đảm bảo phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương.  

 2. Về tổng hợp thống kê số liệu hoạt động của Dự án giai đoạn 2017 - 2020 

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn: đã thực hiện tổng hợp số liệu theo biểu mẫu của Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch (gửi kèm biểu mẫu thống kê). 

UBND tỉnh Lạng Sơn trân trọng báo cáo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

xem xét, tổng hợp./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên;  

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  

- Sở VHTT&DL;  

- C, PVP UBND tỉnh,   

  các Phòng: KGVX, THNC, TH-CB; 

- Lưu: VT, KGVX (NNK).  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 
 

 

 

 

Dương Xuân Huyên 
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