
 

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

 
                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

             Số:          /SVHTTDL-VP Lạng Sơn, ngày         tháng       năm 2021 

V/v không tổ chức đón tiếp khách nhân dịp 

kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống ngành 

 Văn hóa thông tin (28/8/1945 - 28/8/2021) 

 

 

   Kính gửi:  

- Các Sở, ban, ngành, tổ chức trên địa bàn tỉnh; 

- Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố. 

 

Thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 22/7/2010 của Bộ Chính trị về đổi 

mới, nâng cao hiệu quả tổ chức các ngày kỷ niệm, nghi thức trao tặng, đón nhận 

danh hiệu vinh dự nhà nước và các hình thức khen thưởng cao; Quyết định số 

2276/QĐ-TTg ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành 

Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 

2021 và trong bối cảnh tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn xin trân trọng thông báo: 

Kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống ngành Văn hóa thông tin (28/8/1945 - 

28/8/2021). Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn không tổ chức lễ kỷ 

niệm và các hoạt động chào mừng; không tổ chức đón, tiếp các đoàn khách đến 

thăm, chúc mừng. 

Nhân dịp kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống ngành Văn hóa Thông tin, Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn trân trọng cảm ơn sự quan tâm, chỉ 

đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự phối hợp của các sở, ban, ngành, đoàn 

thể tỉnh, UBND các huyện, thành phố, các tổ chức, cá nhân đối với Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch trong thời gian qua. 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch kính mong tiếp tục nhận được sự quan tâm 

chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự phối hợp trong công tác của các cơ 

quan, tổ chức trong thời gian tới./. 

 
 

Nơi nhận:                                                                  
- Như trên; 

- UBND tỉnh (B/c) 

- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở; (t/h) 

- Phòng VH&TT các huyện, TP; (t/h) 

- Trang TTĐT của Sở; 

- Lưu: VT, VP. (CTL)           

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

 

 

 

 

Hoàng Thế Vinh 
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