
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:        /VP-KGVX Lạng Sơn, ngày        tháng 6 năm 2020 

V/v xin ý kiến dự thảo kịch bản phim  

tài liệu “Lạng Sơn-Sáng mãi niềm tin” 

 

 

 

Kính gửi: - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 

- Các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp 

 và PTNT, Giao thông vận tải, Thông tin và 

 Truyền thông, Ngoại vụ, Văn hóa - Thể thao  

 và Du lịch, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, 

 Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng- 

 Lạng Sơn, Đài PTTH tỉnh, Báo Lạng Sơn. 

 

Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Thông báo số 266/TB-UBND ngày 

14/5/2020 của UBND tỉnh về kết luận giao ban Lãnh đạo UBND tỉnh ngày 

11/5/2020, Văn phòng UBND tỉnh đã phối hợp với Ban Khoa giáo - Đài Truyền 

hình Việt Nam xây dựng dự thảo Kịch bản phim tài liệu “Lạng Sơn - Sáng mãi 

niềm tin”. 

Để bảo đảm chất lượng dự thảo Kịch bản trên trước khi trình Lãnh đạo 

UBND tỉnh xem xét, quyết định, Văn phòng UBND tỉnh đề nghị các cơ quan, 

đơn vị nghiên cứu, tham gia ý kiến trực tiếp vào dự thảo Kịch bản phim tài liệu 

“Lạng Sơn - Sáng mãi niềm tin” và gửi lại Văn phòng UBND tỉnh trong sáng 

ngày 12/6/2020. 

(Dự thảo Kịch bản phim tài liệu được gửi kèm theo Công văn này) 

Văn phòng UBND tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm thực hiện 

đúng thời hạn trên./. 

Nơi nhận:  
- Như trên;  

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- C, PCVP UBND tỉnh; 

- Các phòng: KG-VX, TH-NC, TH-CB; 

- Lưu: VT, KG-VX (HTHT). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 
 

 
 

Nguyễn Văn Hà 
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