
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 11 năm 2021 

V/v đồng ý chủ trương tham 

dự triển lãm tại Hà Nội và 

Ninh Bình 

 

 

 

 

                                 Kính gửi:   

  - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

  - Sở Tài chính; 

  - Sở Y tế. 

 

Xem xét Tờ trình số 166/TTr-SVHTTDL ngày 12/11/2021 của Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch về việc xin chủ trương tham gia Triển lãm “Không gian 

Di sản văn hóa Việt Nam” tại Hà Nội và Triển lãm “Di sản văn hóa, danh thắng 

Việt Nam và sản phẩm thủ công Truyền thống” tại Ninh Bình năm 2021, đồng chí 

Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Đồng ý chủ trương tham gia 02 triển lãm gồm: Triển lãm “Không gian 

Di sản văn hóaViệt Nam” tại Hà Nội và Triển lãm “Di sản văn hóa, danh thắng 

Việt Nam và sản phẩm thủ công truyền thống” tại Ninh Bình như đề nghị của Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình trên. 

2. Yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với cơ quan 

liên quan xây dựng, ban hành kế hoạch, thành lập Đoàn cán bộ, diễn viên của 

tỉnh tham gia 02 triển lãm trên bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19, thiết 

thực và hiệu quả. 

3. Giao Sở Tài chính thẩm định dự toán kinh phí, tham mưu trình UBND 

tỉnh xem xét, phê duyệt cấp bổ sung kinh phí từ ngân sách tỉnh để Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch tham gia các triển lãm.  

4. Giao Sở Y tế hướng dẫn Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch về các biện 

pháp an toàn phòng, chống dịch COVID-19 trong quá trình tham gia triển lãm. 

 (Tờ trình số 166/TTr-SVHTTDL và dự toán kinh phí được gửi kèm theo qua 

VNPT-iOffice). 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, 

các cơ quan, đơn vị liên quan biết, thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Báo LS, Đài PTTH tỉnh; 

- Thư viện tỉnh, Hội VHNT tỉnh; 

- C, CPVP UBND tỉnh,  

  các phòng CM, TT TH-CB; 

- Lưu: VT, KGVX(NNK). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hà 
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