
UBND TỈNH LẠNG SƠN 
VĂN PHÒNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 3933/VP-KGVX Lạng Sơn, ngày  03  tháng 10 năm 2018 

V/v chưa triển khai xây dựng 
Quy định phân cấp quản lý 

hoạt động tổ chức lễ hội trên 
địa bàn tỉnh 

      

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

  

 Sau khi xem xét Công văn số 1123/SVHTTDL-QLVH ngày 28/9/2018 
của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tạm dừng xây dựng dự thảo Quyết 
định ban hành Quy định phân cấp quản lý hoạt động tổ chức lễ hội trên địa bàn 
tỉnh Lạng Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo như sau: 

 1. Đồng ý chưa triển khai xây dựng Quyết định ban hành Quy định phân 
cấp quản lý hoạt động tổ chức lễ hội trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn như đề nghị của 
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Công văn số 1123/SVHTTDL-QLVH. 

 2. Nghị định số 110/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 của Chính phủ quy 
định về quản lý và tổ chức lễ hội có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/10/2018. 
Yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ động tham mưu, giúp UBND tỉnh 
thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước đối với hoạt động lễ hội; xây dựng dự 
thảo Báo cáo định kỳ việc quản lý và tổ chức lễ hội trên địa bàn tỉnh của UBND 
tỉnh, trình UBND tỉnh trước ngày 25/12 hàng năm để báo cáo Bộ Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch theo quy định. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh 
để Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện./. 

 
 
Nơi nhận:  
- Như trên 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các sở: TP, NV; 
- C, PVP UBND tỉnh, 
  các Phòng: KGVX, TH, TH-CB; 
- Lưu: VT, KG-VX (LHH).    
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