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GIẤY MỜI 
Dự Hội nghị tổng kết các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân, Tuần Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch lần thứ III và Lễ hội truyền thống xuân Kỷ Hợi 2019 

 

Nhằm đánh giá sâu sắc, toàn diện kết quả công tác tổ chức các hoạt động 
mừng Đảng, mừng Xuân, Tuần Văn hóa, Thể thao và Du lịch lần thứ III và Lễ 
hội truyền thống xuân Kỷ Hợi 2019 trên điạ bàn thành phố Lạng Sơn, Ban Chỉ đạo 
tham gia Lễ hội hoa Đào Xứ Lạng lần thứ II; các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân; 
Tham gia, tổ chức các hoạt động Tuần Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh lần thứ III 
và tổ chức Lễ hội truyền thống Xuân Kỷ Hợi 2019 trên địa bàn thành phố tổ chức 
Hội nghị tổng kết 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 phòng Quản lý văn hóa - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh 
Lạng Sơn (có GM riêng); 

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

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

- Lãnh đạo Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Lạng Sơn (có GM riêng); 

- Lãnh đạo Hội Di sản Văn hóa tỉnh Lạng Sơn (có GM riêng); 

- Thường trực Thành ủy (có GM riêng); 

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

- Đồng chí Lê Trí Thức - Chủ tịch UBND thành phố; 

- Các Đồng chí Ban Chỉ đạo tham gia Lễ hội hoa Đào Xứ Lạng lần thứ II; 
các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân; Tham gia, tổ chức các hoạt động Tuần Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh lần thứ III và tổ chức Lễ hội truyền thống Xuân Kỷ 
Hợi 2019 trên địa bàn thành phố (theo Quyết định số 87/QĐ-UBND ngày 
15/01/2019 của UBND thành phố); 

- Lãnh đạo Công ty TNHH Huy Hoàng; 
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- Đại diện Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ Vovinam thành phố; 

- Đại diện Võ đường Sơn Đông thành phố; 

- Thường trực Đảng ủy, Lãnh đạo UBND các phường, xã; 

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

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

+ Lãnh đạo Công an các phường, xã; 

+ Đại diện các Tiểu ban phục vụ lễ hội của các phường, xã (mỗi Tiểu ban 
mời 02 đại diện); 

+ Đại diện Ban Quản lý di tích các phường, xã; 

+ Đại diện Bộ phận Thường trực di tích có lễ hội; 

- Đại diện một số Tổ liên gia (đề nghị UBND mỗi phường mời giúp 02 Tổ liên 
gia có Đoàn rước kiệu đi qua); 

- Đại diện Ban Giám hiệu các trường tiểu học, THCS trên địa bàn (đề nghị phòng 
Giáo dục và Đào tạo thành phố mời giúp); 

- Đề nghị Thành đoàn chọn cử 100 đoàn viên, thanh niên tham gia; 

- Các tập thể, cá nhân được nhận Giấy khen của Chủ tịch UBND thành phố 
khen thưởng trong công tác triển khai, tổ chức, tham gia các hoạt động mừng 
Đảng - mừng Xuân, Tuần Văn hóa, Thể thao và Du lịch lần thứ III và tổ chức Lễ 
hội truyền thống Xuân Kỷ Hợi 2019 trên địa bàn thành phố Lạng Sơn (có danh 
sách kèm theo Quyết định số 916/QĐ-UBND ngày 20/3/2019 của UBND thành 
phố; đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan; UBND các phường, xã 
mời giúp các tập thể, cá nhân được nhận Giấy khen); 

- Lãnh đạo và toàn thể công chức phòng Văn hóa và Thông tin, phòng 
Kinh tế thành phố; 

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

- Phóng viên Báo Lạng Sơn, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh (dự và đưa tin). 

2. Thời gian: Từ 14 giờ 00 phút, ngày 27/3/2019 (Thứ Tư). 

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

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

4. Tổ chức thực hiện:  

- Giao phòng Văn hóa và Thông tin thành phố chuẩn bị các nội dung, tài 
liệu, báo cáo phục vụ cuộc họp. 

- Giao Văn phòng HĐND-UBND thành phố chuẩn bị biển tên Đại biểu 
dãy bàn đầu; thực hiện công tác tổ chức tại Hội nghị. Chuẩn bị hậu cần (chè, 
nước) cho các Đại biểu dự Chương trình. 

- Giao Trung tâm Văn hóa - Thể thao thành phố thực hiện trang trí khánh 
tiết, maket (có nội dung maket kèm theo); bố trí Hội trường và chuẩn bị tốt các 
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điều kiện cơ sở vật chất khác như: Công tác vệ sinh trong, ngoài Hội trường, âm 
thanh, ánh sáng phục vụ Hội nghị. 

- Trân trọng đề nghị Báo Lạng Sơn, Đài Phát - Truyền hình tỉnh cử phóng 
viên dự ghi hình và đưa tin về Chương trình Hội nghị. 

- Trân trọng đề nghị Các thành phần dự Hội nghị chuẩn bị ý kiến tham 
gia, phát biểu đề xuất, kiến nghị. 

Trân trọng kính mời các Đồng chí đến dự đúng thời gian và địa điểm trên./. 
                                                                         

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

TRƯỞNG BAN  
 

 
 

 
 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND 
Nông Bích Diệp 
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