
 

 

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 01 năm 2021 

V/v xây dựng clip phóng sự về 

các sự kiện, dấu ấn nổi bật của 

tỉnh trong năm 2020 

 
Kính gửi: Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh. 

 
Thực hiện Kế hoạch số 151/KH-BCĐ ngày 29/12/2020 của Ban Chỉ đạo 

các ngày kỷ niệm, các sự kiện quan trọng tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2025 

(sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo) về tổ chức các ngày kỷ niệm, sự kiện quan trọng 

năm 2021 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ 

tịch Thường trực UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

Giao Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Khoa 

học và Công nghệ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền 

thông, các cơ quan liên quan nghiên cứu, xây dựng Phóng sự về các thành tựu 

phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; những yêu cầu đóng góp đặt ra đối với đội 

ngũ trí thức, văn nghệ sĩ và cơ quan báo chí đối với tỉnh Lạng Sơn trong tình 

hình mới để trình chiếu tại Hội nghị lãnh đạo tỉnh gặp mặt trí thức, văn nghệ sỹ 

tỉnh Lạng Sơn và các cơ quan báo chí nhân dịp Xuân Tân Sửu năm 2021. Hoàn 

thành, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 16/01/2020.   

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh 

và các cơ quan liên quan thực hiện./. 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các sở: KH&CN, VHTT&DL, TT&TT; 

- C, PCVP UBND tỉnh,  

  các Phòng: KGVX, THNC, TTTHCB; 

- Lưu: VT, KGVX(HTHT).     

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hà 
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