
UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN HỮU LŨNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:      /UBND-VH Hữu Lũng, ngày      tháng  4 năm 2022 

V/v phối hợp thực hiện chuyên mục 

“Đất và Người Xứ Lạng”  

 

 

Kính gửi:  

 - Phòng Văn hoá và Thông tin huyện; 

- Ủy ban nhân dân xã: Yên Thịnh, Hữu Liên. 

  

 UBND huyện nhận được Công văn số 179/PTTH ngày 15/4/2022 của Đài 

Phát thanh và Truyền hình tỉnh Lạng Sơn về việc phối hợp thực hiện chuyên mục 

“Đất và Người Xứ Lạng”, thời gian từ ngày 17/4/2022 đến hết ngày 18/4/2022.  

 Để công tác phối hợp đạt hiệu quả, đảm bảo các nội dung theo Công văn 

trên, UBND huyện đề nghị: 

 1. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện 

 Là đầu mối của huyện phối hợp với Nhóm công tác của Đài Phát thanh và 

Truyền hình tỉnh triển khai các nội dung trên địa bàn huyện. 

 Phối hợp với xã Hữu Liên, Yên Thịnh để bố trí các nội dung theo kịch bản. 

 Kết nối về thời gian, nội dung lịch phỏng vấn lãnh đạo UBND huyện. 

 2. Uỷ ban nhân dân xã Hữu Liên, Yên Thịnh 

 Tạo mọi điều kiện thuận lợi cho Nhóm công tác của Đài Phát thanh và 

Truyền hình tỉnh Lạng Sơn. 

 Bố trí cơ sở vật chất, người được phỏng vấn và các điều kiện khác theo nội 

dung của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Lạng Sơn đã xây dựng. 

 UBND huyện đề nghị Phòng Văn hóa và Thông tin huyện; UBND các xã 

Hữu Liên, Yên Thịnh phối hợp triển khai thực hiện đạt hiệu quả./. 

(Công văn số 179/PTTH gửi kèm trên VNPT-iOffice) 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, PCT (VX) UBND huyện; 

- Đài PT-TH tỉnh Lạng Sơn; 

- C, PCVP HĐND&UBND huyện; 

- Lưu: VT, VH&TT 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

Nông Thị Huyền Trang 
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