
UBND TỈNH LẠNG SƠN 
VĂN PHÒNG 

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

 

Số: 1018 /VP-KGVX Lạng Sơn, ngày 20 tháng 3 năm 2019 

V/v cơ quan chủ trì phối hợp 
làm phim tài liệu về đồng chí 

Hoàng Văn Thụ  

 
Kính gửi:  

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 
- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

 

Thực hiện Thông báo số 3221-TB/VPTU ngày 13/3/2019 của Văn phòng 
Tỉnh ủy thông báo ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy về Công văn số 
101/TLPS-PCL ngày 11/3/2019 của Trung tâm Phim tài liệu và phóng sự - Đài 
Truyền hình Việt Nam về việc đề nghị phối hợp làm phim tài liệu "Hoàng Văn 
Thụ Người cộng sản kiên trung, bất khuất", đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó 
Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Đề nghị Ban Tuyên giáo chủ trì thực hiện nội dung chỉ đạo của Thường 
trực Tỉnh ủy tại Thông báo số 3221-TB/VPTU. 

UBND tỉnh sẽ giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ban 
Tuyên giáo để bảo đảm thống nhất giữa các cơ quan, đơn vị trong quá trình phối 
hợp làm phim. 

2. Các nội dung khác tại Công văn số 982/VP-KGVX ngày 18/3/2019 của 
Văn phòng UBND tỉnh về việc phối hợp làm phim tài liệu về đồng chí Hoàng Văn 
Thụ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cần có sự thống nhất với Ban Tuyên giáo 
Tỉnh ủy để triển khai thực hiện. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của đồng chí Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh để các cơ quan đơn vị biết, thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Sở TTTT, Đài PTTH tỉnh; 
- UBND huyện Văn Lãng, TP Lạng Sơn; 
- C, PCVP UBND tỉnh, 
  các Phòng: KG-VX, TH, TH-CB;  
- Lưu: VT, KGVX(LHH). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

 
 
 
 

Phạm Hùng Trường 
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