
 

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 

 

Số:             /VP-KGVX 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Lạng Sơn, ngày         tháng 10 năm 2021 

 V/v đồng ý phương án treo 

Cờ ASEAN thường xuyên tại 

trụ sở UBND tỉnh và các cửa 

khẩu quốc tế  

 

 

        Kính gửi:  

                        - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

                        - Sở Tài chính. 
    

 

Xem xét Công văn số 1427/SVHTTDL-QLVHGĐ ngày 23/10/2021 của 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc báo cáo, đề xuất phương án triển khai 

treo cờ ASEAN trên địa bàn tỉnh, đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch 

Thường trực UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Đồng ý phương án thực hiện treo Cờ ASEAN thường xuyên tại trụ sở 

UBND tỉnh và các cửa khẩu quốc tế trên địa bàn tỉnh (Cửa khẩu quốc tế Hữu 

Nghị, Cửa khẩu Ga đường sắt liên vận quốc tế Đồng Đăng) theo Hướng dẫn 

3322/HD-BHVTTDL ngày 13/9/2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và 

đề xuất của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Công văn trên. 

2. Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẩn trương triển khai phương án 

gia công, lắp đặt, hoàn thành trước ngày 02/11/2021.  

3. Giao Sở Tài chính khẩn trương thẩm định, cân đối, trình UBND tỉnh bổ 

sung kinh phí từ nguồn ngân sách tỉnh cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ 

chức thực hiện theo quy định. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan liên quan thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- C, PCVP UBND tỉnh, 

 các phòng CM; 

- Lưu: VT, KGVX (NNK) 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hà 
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