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V/v phúc đáp đề nghị của  

Nhà hát Tuổi trẻ  
 

 

 

Kính gửi: Nhà hát Tuổi trẻ. 
 
 

Phúc đáp Công văn số 18/CV-NHTTr ngày 10/01/2020 của Nhà hát Tuổi 

trẻ về viêc̣ tổ chức biểu diêñ  chương trình nghê ̣thuâṭ “Chào 2020 - Lời chúc 

đầu Xuân”, Ủy ban nhân dân tỉnh Laṇg Sơn có ý kiến như sau: 

Ủy ban n hân dân tỉnh Laṇg Sơn rất hoan nghênh và trân trọng sư ̣quan 

tâm của Nhà hát Tuổi  trẻ dành cho cán bộ , Nhân dân các dân tôc̣ trên địa bàn 

tỉnh có điều kiện được thưởng thức chương trình nghệ thuật do Nhà hát xây 

dưṇg và biểu diêñ. 

Tuy nhiên, hiêṇ nay các cấp , ngành của tỉnh Lạng Sơn đang tập trung chỉ 

đaọ quyết liệt công tác phòng , chống dic̣h bêṇh viêm đường hô hấp cấp do 

chủng mới của vi rút Corona gây ra ; đồng thời đang tích cực khẩn trương tham 

mưu, chuẩn bị các nội dung, điều kiện tổ chức Đại hội Đảng các cấp, Đại hội thi 

đua yêu nước tỉnh Lạng Sơn lần thứ V năm 2020, triển khai kế hoạch phát triển 

kinh tế - xã hội năm 2020 cùng các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất 

nước, của tỉnh trong năm 2020… Vì vậy, không bố trí đươc̣ thời gian phù hợp 

và các điều kiện liên quan để phối hợp tổ chức hoạt động biểu diễn nghệ thuật 

như đề nghi ̣ của Nhà hát Tuổi trẻ. 

Ủy ban nhân dân tỉnh Laṇg Sơn  trân troṇg cảm ơn và mong muốn tiếp 

tục nhận đượ c sư ̣quan  tâm của Nhà hát Tuổi trẻ  trong việc tổ chức biểu diễn 

nghệ thuật phục vụ cán bộ, chiến sĩ, Nhân dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn 

vào thời gian thích hợp .  

Ủy ban nhân dân tỉnh Laṇg Sơn trân troṇg phúc đáp Nhà hát Tuổi trẻ./.  

  
Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Văn phòng Tỉnh ủy; 

- Các Sở: VHTTDL, TTTT, TC; 

- C, PVP UBND tỉnh, các Phòng:  

  KG-VX, TH, TT TH-CB;  

- Lưu: VT, KG-VX (NTH).    

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Phạm Hùng Trường 
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