
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 xem xét đề xuất tổ chức khóa đào 

tạo về quản lý văn hoá, du lịch, xây 

dựng và phát triển Công viên địa chất 

tại tỉnh Lạng Sơn và tại Pháp 

 

                                  Kính gửi:  

          - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

- Sở Nội vụ. 

 
 

Xem xét Công văn số 774/SVHTTDL-QLDL ngày 13/6/2022 của Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch về xin ý kiến tổ chức khóa đào tạo về quản lý văn hoá, 

du lịch, xây dựng và phát triển Công viên địa chất tại tỉnh Lạng Sơn và tại Pháp; 

đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng 

Ban Chỉ đạo xây dựng Công viên địa chất toàn cầu tỉnh Lạng Sơn có ý kiến như 

sau: 

1. Yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch bổ sung dự toán kinh phí cụ 

thể  tổ chức khóa đào tạo theo các nội dung đề xuất, gửi sở Nội vụ trước ngày 

18/6/2022. 

2. Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, các cơ quan liên 

quan xem xét đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Công văn trên; 

báo cáo, đề xuất UBND tỉnh trước ngày 25/6/2022. 

(Công văn số 774/SVHTTDL-QLDL gửi kèm theo qua 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; 

- Các sở: TC, NgV, CA tỉnh, 

- Ban QLCVĐC tỉnh; 

- C, PCVP UBND tỉnh,  

các Phòng: KGVX, THNC, THCB; 

- Lưu: VT, KGVX(NNK). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Xuân Đồng 
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