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Tuần lễ văn hoá - du lịch - 
thương mại doanh nhân tỉnh 

Lạng Sơn nhân kỷ niệm 15 năm 
ngày Doanh nhân Việt Nam 

 

  
 

                                Kính gửi: Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh. 
 

Xem xét Công văn số 85/CV-HHDN ngày 11/3/2019 của Hiệp Hội doanh 
nghiệp tỉnh về việc xin chủ trương tổ chức Tuần lễ văn hoá - du lịch - thương mại 
doanh nhân tỉnh Lạng Sơn nhân kỷ niệm 15 năm ngày Doanh nhân Việt Nam 
(13/10/2004 - 13/10/2019), Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Thưởng có ý kiến 
như sau: 

1. Đồng ý chủ trương để Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh tổ chức Tuần lễ văn 
hoá - du lịch - thương mại doanh nhân tỉnh Lạng Sơn nhân dịp kỷ niệm 15 năm 
Ngày Doanh nhân Việt Nam.  

2. Thời điểm cuối tháng 9 đầu tháng 10/2019, tỉnh Lạng Sơn tập trung 
chuẩn bị tổ chức một số hoạt động lớn, như: Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng 
chí Hoàng Văn Thụ, Hội nghị xúc tiến đầu tư vào tỉnh Lạng Sơn, Diễn tập tác 
chiến trong khu vực phòng thủ tỉnh,… Do đó, đề nghị Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh 
phát huy sự tham gia của các doanh nghiệp thành viên, chủ động phối hợp với các 
sở, ngành liên quan của tỉnh và thành phố Lạng Sơn tổ chức sự kiện phù hợp về 
qui mô, nội dung, hình thức đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của Chủ tịch UBND tỉnh để 
Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh, các cơ quan liên quan thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các Sở: TC, CT,  NgV, VH -TT&DL, KH&ĐT; 
- UBND thành phố Lạng Sơn; 
- C, PVP UBND tỉnh;  
  các phòng CV, TT TH-CB; 
- Lưu: VT, KTTH (VTD).  
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