ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ LẠNG SƠN
Số: 2446/UBND-VHTT
V/v tuyên truyền, đăng tải nội dung
tổ chức các hoạt động tại Phố đi bộ
Kỳ Lừa, thành phố Lạng Sơn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TP. Lạng Sơn, ngày 05 tháng 10 năm 2020

Kính gửi:
- Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Lạng Sơn;
- Báo Lạng Sơn;
- Tạp chí Văn nghệ Xứ Lạng;
- Thông tấn xã Việt Nam thường trú tại Lạng Sơn;
- Báo Nhân dân thường trú tại Lạng Sơn;
- Báo Tiền phong thường trú tại Lạng Sơn;
- Hội nhà báo Lạng Sơn;
- Tạp chí Thương Hiệu và công luận thường trú tại Lạng Sơn.
Thực hiện Quyết định số 2172-QĐ/TU, ngày 14/02/2020 của Ban Thường
vụ Tỉnh ủy về việc phê duyệt các nhóm nhiệm vụ trọng tâm lãnh đạo, chỉ đạo và
tổ chức thực hiện năm 2020 của Thành ủy Lạng Sơn; Công văn số 2492/VP-KT
ngày 23/6/2020 của Văn phòng UBND tỉnh Lạng Sơn v/v triển khai Đề án xây
dựng Phố đi bộ trên địa bàn thành phố Lạng Sơn.
Nhằm khai thác lợi thế về du lịch, dịch vụ, thương mại, đáp ứng phục vụ
nhu cầu tham quan, giải trí, thưởng thức mua sắm, ẩm thực của Nhân dân và du
khách khi đến với thành phố Lạng Sơn, đồng thời góp phần quảng bá, giới thiệu
hình ảnh thành phố Lạng Sơn với bạn bè trong và ngoài nước. UBND thành phố
đã triển khai xây dựng Phố đi bộ Kỳ Lừa và sẽ đưa Phố đi bộ vào hoạt động
thử nghiệm từ ngày 09/10/2020; Khai trương Phố đi bộ từ 18 giờ 30 phút
ngày 16/10/2020.
UBND thành phố trân trọng đề nghị các cơ quan thông tấn báo chí Trung
ương thường trú tại Lạng Sơn và cơ quan báo chí của tỉnh Lạng Sơn đăng tải,
thông báo giúp nội dung hoạt động của Phố đi bộ Kỳ Lừa đến các độc giả, khán
thính giả để Nhân dân trong và ngoài tỉnh biết, đến tham dự các hoạt động tại
Phố đi bộ Kỳ Lừa, thành phố Lạng Sơn.
(Có nội dung Thông báo hoạt động của Phố đi bộ gửi kèm).
UBND thành phố Lạng Sơn trân trọng cảm ơn sự hợp tác của các đơn vị./.
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- UBND tỉnh (B/c);
- Sở TTTT;
- TT Thành ủy (B/c);
- TT HĐND TP;
- CT, PCT UBND TP;
- Các phòng, ban, đơn vị thuộc TP và UBND các
phường, xã (Triển khai đến CB, CC, NLĐ, GV
để đăng tải trên Trang cá nhân mạng xã hội);
- Lưu: VT.
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