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GIẤY MỜI 

Dự kiểm tra công tác trang trí đường phố, cổ động trực quan nhân dịp  
Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019  

 

Thực hiện Chương trình công tác năm 2019, UBND thành phố tổ chức kiểm 
tra công tác trang trí đường phố, cổ động trực quan nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ 
Hợi năm 2019 với thành phần, thời gian và địa điểm như sau: 

 1. Thành phần mời 

- Đồng chí Nông Bích Diệp - Phó Chủ tịch UBND thành phố; 

- Lãnh đạo các đơn vị: phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - 
Thể thao, Đội Quản lý Trật tự đô thị thành phố; 

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

2. Thời gian: Bắt đầu từ 08 giờ 00 phút, ngày 30/01/2019 (Thứ Tư). 

(Tức ngày 25 tháng Chạp năm Mậu Tuất) 

 3. Địa điểm: Tập trung tại sân Trụ sở HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn. 

(Đề nghị các thành phần dự kiểm tra có mặt trước 10  phút để tập trung 
đi theo Đoàn) 

 4. Nội dung kiểm tra 

Khảo sát thực địa công tác trang trí đường phố một số cụm pa nô, biểu 
tượng, cổng chào, lắp đặt màn hình Led, băng rôn, khẩu hiệu; treo cờ Tổ quốc… 
nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019. 

5. Tổ chức thực hiện 

Giao Văn phòng HĐND-UBND thành phố bố trí phương tiện đảm bảo 
cho Đoàn đi kiểm tra tập trung.  

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, CVVP, QTM; 
- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
 
 
 

 
Lăng Thị Trịnh 
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