
UBND TỈNH LẠNG SƠN 
VĂN PHÒNG 

 

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

 
Số: 4101  /VP-KTN Lạng Sơn, ngày 07  tháng 10 năm 2019 

 

V/v tham gia Triển lãm thành 
tựu 10 năm thực hiện Chương 
trình mục tiêu quốc gia về xây 

dựng nông thôn mới  
 
 

Kính gửi: Văn phòng Điều phối Chương trình  
        xây dựng nông thôn mới tỉnh. 

 

Thực hiện Công văn số 1058/VPĐP-TTHTQT ngày 03/10/2019 của Văn 
phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương về việc Triển lãm thành tựu 10 năm 
thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, đồng chí 
Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:  

Giao Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh 
chủ trì, phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Thông tin và 
Truyền thông và các cơ quan liên quan lựa chọn các ấn phẩm truyền thông, ảnh 
tư liệu đáp ứng điều kiện, trực tiếp đăng ký tham gia Triển lãm với Ban tổ chức 
theo đề nghị của Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương tại Công văn 
trên; báo cáo đề xuất Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh 
những nội dung vượt quá thẩm quyền.  

(Công văn số 1058/VPĐP- TTHTQT được gửi kèm qua eOffice). 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Văn phòng Điều phối Chương trình 
xây dựng nông thôn mới tỉnh, các cơ quan liên quan thực hiện./. 

                   

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các Sở: TT&TT, VHTT&DL, NN&PTNT; 
- Đài PT-TH tỉnh, Báo Lạng Sơn; 
- UBND các huyện, thành phố; 
- C, PVP UBND tỉnh, 
  các Phòng: KGVX, TH, TH-CB;  
- Lưu: VT, KTN(PVĐ).  
 
 

CHÁNH VĂN PHÒNG 
 
 
 
 
 
 

Phùng Quang Hội 
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