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V/v biên soạn, xuất bản sách lịch sử 
Hội VHNT Lạng Sơn và Chương 

trình Đêm nhạc Thành tựu âm nhạc 
Lạng Sơn 5 năm 2013 - 2018 

Lạng Sơn, ngày  10 tháng 10 năm 2018 

    
Kính gửi: Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh. 

 

Sau khi xem xét Công văn số 169/VHNT-VP ngày 27 tháng 9 năm 2018 
của Hội Văn học Nghệ thuật Lạng Sơn về việc xin ý kiến biên soạn, xuất bản 
cuốn sách lịch sử Hội VHNT Lạng Sơn và Chương trình Đêm nhạc “Thành tựu 
âm nhạc Lạng Sơn 5 năm 2013 - 2018”, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh có ý kiến: 

Để có căn cứ xem xét, cho ý kiến về việc biên soạn, xuất bản cuốn sách 
lịch sử Hội Văn học Nghệ thuật Lạng Sơn và Chương trình Đêm nhạc “Thành 
tựu âm nhạc Lạng Sơn 5 năm 2013 - 2018” như đề xuất của Hội Văn học Nghệ 
thuật tại Công văn trên, yêu cầu Hội Văn học Nghệ thuật báo cáo, làm rõ một số 
nội dung sau: 

1. Đối với cuốn sách lịch sử Hội Văn học Nghệ thuật Lạng Sơn: Báo cáo 
nội dung cơ bản của cuốn sách; dự kiến số trang; số lượng bản phát hành; thời 
gian xuất bản; đối tượng nhận sách; kinh phí thực hiện việc biên soạn, xuất bản 
cuốn sách. 

2. Đối với Chương trình Đêm nhạc “Thành tựu âm nhạc Lạng Sơn 5 năm 
2013 - 2018”: Dự kiến thời gian, địa điểm, quy mô tổ chức, kinh phí thực hiện. 

Các nội dung nêu trên báo cáo UBND tỉnh trước ngày 10/10/2018.  

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của đồng chí Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh để Hội Văn học Nghệ thuật thực hiện./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- C, PCVP UBND tỉnh, các Phòng: 
  KG-VX, NC, TH, TH-CB;  
- Lưu: VT, KG-VX (NTH). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

 
 
 
 

Phạm Hùng Trường 
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