
UBND TỈNH LẠNG SƠN 
VĂN PHÒNG 

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

 
Số:  4082  /VP-KTTH Lạng Sơn, ngày 04 tháng 10 năm 2019 

V/v kinh phí thực hiện một 
số nội dung phát sinh liên 
quan đến tổ chức Kỷ niệm 

110 năm Ngày sinh đồng chí 
Hoàng Văn Thụ 

  
Kính gửi: Sở Tài chính. 

 
Xem xét Tờ trình số 106/TTr-SVHTTDL của Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch về xin chủ trương thực hiện  một số nội dung phát sinh liên quan đến tổ 
chức Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ (04/11/1909 - 
04/11/2019); Công văn số 1914/STC-HCSN ngày 26/9/2019 của Sở Tài chính 
về việc báo cáo kinh phí thực hiện một số nội dung phát sinh liên quan đến tổ 
chức Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ, đồng chí       
Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo như sau: 

1. Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện: 

- Sưu tầm, xây dựng Đề cương chỉnh lý trưng bày tại Khu di tích đồng 
chí Hoàng Văn Thụ xã Hoàng Văn Thụ, huyện Văn Lãng theo các nội dung đề 
xuất tại Tờ trình số 106/TTr-SVHTTDL của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
trừ nội dung trang bị 01 Máy chiếu phim tư liệu. Nguồn kinh phí thực hiện lấy 
từ nguồn dự toán UBND tỉnh đã giao cho đơn vị đầu năm 2019.  

- Phát hành DVD ca nhạc các ca khúc hay giới thiệu, quảng bá về tỉnh 
Lạng Sơn từ nguồn kinh phí UBND tỉnh đã giao cho đơn vị đầu năm 2019.  

2. Giao Sở Tài chính xem xét tham mưu cho UBND tỉnh bổ sung kinh phí cho 
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch kinh phí phát sinh (nếu có) sau khi kết thúc Chương 
trình Lễ kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ và Chương trình du 
lịch “Qua những miền di sản Việt Bắc” lần thứ XI - Lạng Sơn 2019. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan liên quan thực hiện./.  

Nơi nhận:  
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các Sở: TTTT, VHTTDL; 
- UBND huyện Văn Lãng; 
- C, PCVP UBND tỉnh, các Phòng: 
  KTTH, KG-VX, TH, TH-CB; 
- Lưu: VT, KTTH (LTH).     

 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 
 

Dương Văn Chiều 
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