
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:           /VP-THNC Lạng Sơn, ngày       tháng  6    năm 2022 
V/v phối hợp tuyên truyền  

thực hiện Nghị quyết Đại hội  

Đảng bộ tỉnh  Lạng Sơn 

 

 

Kính gửi:  - Các Sở, ngành: Giao thông vận tải, Lao động- 

Thương binh và xã hội, Kế hoạch và Đầu tư, Tài 

chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế,  

Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Thông tin và 

Truyền thông, Văn phòng UBND tỉnh; 

- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh; 

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; 

- Công ty Cổ phần cấp thoát nước Lạng Sơn; 

- UBND thành phố Lạng Sơn. 
 
 

Theo đề nghị của Đài Truyền hình kỹ thuật số VTC tại Công văn số 

345/THKTS- VTC6 ngày 08/6/2022 về việc phối hợp tuyên truyền thực hiện 

Nghị quyết Đại hội Đảng hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, 

Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:  

1. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên 

quan chuẩn bị nội dung trả lời phỏng vấn của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh theo 

đề nghị của Đài Truyền hình kỹ thuật số VTC tại Công văn trên; trình UBND 

tỉnh trước 16 giờ ngày 14/6/2022. 

2. Các sở, ban, ngành liên quan theo chức năng, nhiệm vụ chuẩn bị nội 

dung, trả lời phỏng vấn và cung cấp tư liệu theo đề nghị tại Công văn trên. 

3. Giao Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ 

quan liên quan cung cấp tư liệu, hình ảnh làm việc của Lãnh đạo tỉnh. 

4. Văn phòng UBND tỉnh bố trí nơi ăn nghỉ và các điều kiện cần thiết 

khác để hỗ trợ Đoàn công tác trong quá trình tác nghiệp tại địa phương.  

(Công văn số 345/THKTS- VTC6 gửi kèm theo trên VNPT- iOffice). 

  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;  

- C, PCVP UBND tỉnh,  

Phòng HCQT, THCB; 

- Lưu: VT, THNC (NTT) 

 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

Phạm Hùng Trường 
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