
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:           /VP-KGVX Lạng Sơn, ngày       tháng 5 năm 2020 

V/v thực hiện thủ tục hành chính 

lĩnh vực quảng cáo và biểu diễn 

nghệ thuật 

 

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

 

Xem xét Báo cáo số 173/BC-SNV ngày 25/5/2020 của Sở Nội vụ về việc 

đề xuất chuyển đối tượng ủy quyền thực hiện các thủ tục hành chính lĩnh vực 

quảng cáo và biểu diễn nghệ thuật trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Báo cáo số 

80/BC-SVHTTDL ngày 28/4/2020 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về đề 

xuất chuyển đối tượng ủy quyền thực hiện các thủ tục hành chính lĩnh vực quảng 

cáo và biểu diễn nghệ thuật trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; đồng chí Dương Xuân 

Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Không đồng ý chủ trương chuyển đối tượng nhận ủy quyền từ UBND 

các huyện, thành phố sang Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố 

thực hiện việc tiếp nhận và xử lý hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo ngoài 

trời; tiếp nhận hồ sơ thông báo tổ chức biểu diễn nghệ thuật. 

2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tăng cường thực hiện các giải pháp để 

cải cách hành chính và giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm 

quyền; trong trường hợp cần thiết, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có thể tiếp 

tục ủy quyền có thời hạn cho UBND cấp huyện thực hiện một số thủ tục hành 

chính trên. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các 

cơ quan liên quan biết, thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: NV, TTTT; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- C, PVP UBND tỉnh, các Phòng:  

  KG-VX, TH-NC, TT THCB, TT PVHCC; 

- Lưu: VT, KG-VX (NTH). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

 

 
 

 

Nguyễn Văn Hà 
 

 


		2020-05-28T13:31:54+0700


		2020-05-28T14:51:13+0700


		2020-05-28T14:51:13+0700


		2020-05-28T14:51:13+0700




