
 

 

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 6 năm 2022 

V/v chuẩn bị các nội dung tổ 

chức trao Giải báo chí tỉnh 

Lạng Sơn lần thứ II năm 2022 

gắn với Kỷ niệm 97 năm ngày 

Báo chí cách mạng Việt Nam 

 

Kính gửi:    

-  Văn phòng UBND tỉnh; 

-  Sở Tài chính. 
 

Thực hiện Kế hoạch số 134/KH-UBND ngày 10/6/2022 của UBND tỉnh 

về việc tổ chức và trao Giải báo chí tỉnh Lạng Sơn lần thứ II năm 2022 gắn với 

Kỷ niệm 97 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2022); để 

chuẩn bị cho Chương trình trao Giải báo chí tỉnh Lạng Sơn lần thứ II năm 2022 

gắn với Kỷ niệm 97 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam; đồng chí Dương 

Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau: 

1. Giao Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Hội 

Nhà báo tỉnh và các cơ quan liên quan chuẩn bị quà tặng cho hội viên Hội Nhà 

báo tỉnh, đại biểu lãnh đạo cơ quan báo chí tỉnh, cơ quan báo chí Trung ương 

thường trú trên địa bàn tỉnh, các tác giả có tác phẩm đạt giải dự trao Giải báo chí 

tỉnh Lạng Sơn lần thứ II năm 2022 gắn với Kỷ niệm 97 năm ngày Báo chí cách 

mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2022) với số lượng quà tặng: 140 suất; mỗi 

suất trị giá 1.500.000 đồng.  

2. Sở Tài chính tham mưu, trình UBND tỉnh bổ sung kinh phí cho Văn 

phòng UBND tỉnh thực hiện nhiệm vụ trên. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực 

hiện./. 

 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Hội Nhà báo tỉnh; 

- C, PCVP UBND tỉnh, các Phòng:  

  KG-VX, KT, TH-NC, TH-CB; 

- Lưu: VT, KG-VX (HTHT).     

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Phạm Hùng Trường 
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