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GIẤY MỜI 

Dự Hội nghị triển khai Kế hoạch thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, 
việc tang và lễ hội giai đoạn 2019 - 2021 trên địa bàn thành phố Lạng Sơn  

 

Thực hiện Chương trình công tác, UBND thành phố tổ chức Hội nghị triển 
khai Kế hoạch thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội 
giai đoạn 2019 - 2021 trên địa bàn thành phố Lạng Sơn với thành phần, thời gian 
và địa điểm như sau: 

 1. Thành phần mời: 

- Lãnh đạo UBND tỉnh Lạng Sơn (có GM riêng); 

- Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn (có GM riêng); 

- Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn (có GM riêng); 

- Thường trực Thành ủy Lạng Sơn (có GM riêng); 

- Thường trực HĐND thành phố (có GM riêng); 

- Lãnh đạo UBND thành phố; 

- Đại diện Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Lạng Sơn(có GM riêng); 

- Đại diện Chùa Thành Lạng Sơn (có GM riêng); 

- Thành viên Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống 
văn hóa” (theo Quyết định số 51/QĐ-UBND ngày 09/01/2019 của UBND thành phố 
Lạng Sơn);  

- Lãnh đạo các phòng, ban, ngành, Đảng, đoàn thể thành phố; 

- Thường trực Đảng ủy các phường, xã;  

- Lãnh đạo UBND các phường, xã;   

- Đề nghị UBND phường, xã mời giúp các Thành phần:  

+ Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam các phường, xã; 

+ Thành viên Ban Quản lý di tích phường, xã; 

+ Đại diện Bộ phận Thường trực Đền Kỳ Cùng, Đền Tả Phủ, Chùa Tam 
Thanh, Tam Giáo, Chùa Tiên, Đền Vua Lê, Đình Pác Moòng; 

+ Đồng chí Bí thư (hoặc Phó Bí thư); Trưởng (hoặc Phó) các khối, thôn; 
Trưởng Ban CTMT;  

+  Đại diện các Hội hiếu, Hội liên gia (mỗi phường, xã mời 05 hội hiếu và 
05 hội liên gia);  
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+ Các tập thể, cá nhân được Chủ tịch UBND thành phố tặng Giấy khen vì 
đã có thành tích xuất sắc việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, 
việc tang và lễ hội trên địa bàn thành phố Lạng Sơn giai đoạn 2016 - 2018 
(theo Quyết định số 10/QĐ-UBND ngày 04/01/2019 của UBND thành phố).  

2. Thời gian: 14 giờ 00 phút, ngày 16/01/2019 (Thứ Tư). 

 3. Địa điểm: Hội trường Thành ủy - UBND thành phố Lạng Sơn. 

(Số 30 đường Lê Lợi, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn) 

 Tham dự Hội nghị, về trang phục trân trọng đề nghị Đại biểu Nam: 

trang phục trang trọng lịch sự; Đại biểu nữ: áo dài truyền thống. 

Trân trọng kính mời các thành phần đến dự đúng thời gian, địa điểm trên./. 

 
 

 
Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 
- CPVP, CVVX, QTM; 
- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 

Lăng Thị Trịnh 
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