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GIẤY MỜI 

Họp làm việc với phường Tam Thanh và Trung tâm Văn hóa - Thể thao 
thành phố về công tác tổ chức các hoạt động mừng Đảng mừng Xuân  

và Lễ hội Xuân Kỷ Hợi năm 2019 
 

Thực hiện Chương trình công tác, UBND thành phố tổ chức họp làm việc 
với phường Tam Thanh và Trung tâm Văn hóa - Thể thao thành phố về công tác 
tổ chức các hoạt động mừng Đảng mừng Xuân và Lễ hội Xuân Kỷ Hợi năm 
2019 với thành phần, thời gian và địa điểm như sau: 

1. Thành phần mời: 

- Đ/c Nông Bích Diệp - Phó Chủ tịch UBND thành phố; 

- Mời Đ/c Đỗ Thị Thủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy; 

- Mời Đ/c Đoàn Quang Đạt, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố;  

- Đ/c Hoàng Văn Đức, Đội trưởng Đội Quản lý trật tự đô thị thành phố; 

- Đ/c Đinh Thị Hoa, Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố; 

- Lãnh đạo các cơ quan: phòng Văn hóa và Thông tin, phòng Quản lý đô thị, 
Công an thành phố; 

- Lãnh đạo Trung tâm Văn hóa - Thể thao thành phố và viên chức phụ 
trách nội dung có liên quan; 

- Lãnh đạo UBND phường Tam Thanh; 

- Các Thành viên Ban Quản lý di tích phường Tam Thanh nhiệm kỳ 2018 
- 2021 (đề nghị UBND phường mời giúp); 

- Đại diện Tổ Quản lý khu danh thắng  Nhị - Tam Thanh, Thành Nhà Mạc 
(đề nghị Trung tâm Văn hóa - Thể thao thành phố mời giúp); 

- Lãnh đạo và Chuyên viên Văn phòng HĐND-UBND thành phố. 

2. Thời gian: 14 giờ 00 phút, ngày 29/01/2019 (Thứ Ba). 

(Tức ngày 24 tháng Chạp năm Mậu Tuất) 

3. Địa điểm: Phòng họp Trực tuyến - UBND thành phố. 

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

4. Tổ chức thực hiện: 

- Giao phường phường Tam Thanh và Trung tâm Văn hóa - Thể thao 
thành phố chuẩn bị tài liệu, các nội dung liên quan báo cáo công tác tổ chức các 
hoạt động mừng Đảng mừng Xuân và Lễ hội Xuân Kỷ Hợi năm 2019 tại cuộc họp. 
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- Các cơ quan, đơn vị thành phố; các Thành phần dự họp căn cứ chức 
năng, nhiệm vụ chuẩn bị văn bản tài liệu có liên quan và ý kiến phát biểu tại 
cuộc họp. 

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

 
Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 
- CT UBND TP (b/c) 
- CPVP, CVVX, QTM; 
- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
 

 
 
 

 
Lăng Thị Trịnh 
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