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                           Kính gửi:  
- Các phòng, ban, ngành, đảng, đoàn thể thành phố; 
- UBND các phường, xã; 
- Trường THPT Việt Bắc, THPT Hoàng Văn Thụ. 

 

Thực hiện Công văn số 221/UBND-KGVX ngày 18/3/2019 của UBND 
tỉnh Lạng Sơn về việc tổ chức biểu diễn nghệ thuật của Nhà hát Tuổi trẻ Việt 
Nam; Công văn số 277/SVHTTDL-QLVH ngày 19/3/2019 của Sở Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch tỉnh về việc phối hợp tổ chức biểu diễn nghệ thuật của Nhà hát 
Tuổi trẻ Việt Nam.  

Theo đó, Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam sẽ tổ chức chương trình: Ca nhạc - 
Hài kịch “Chào xuân 2019” trên địa bàn thành phố.  

- Thời gian: Bắt đầu từ 20 giờ 00 phút, ngày 23/3/2019 (đề nghị các thành 
phần đến trước 15 phút để ổn định tổ chức). 

- Địa điểm: Tại Trung tâm Hội chợ Thương mại Lạng Sơn (số 2A đường 
Tam Thanh, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn). 

Để chương trình diễn ra thành công theo Kế hoạch, UBND thành phố đề nghị 
các phòng, ban, cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp thực hiện các nhiệm vụ sau: 

1. Các phòng, ban, ngành, đảng, đoàn thể thành phố; UBND các 
phường, xã; Trường THPT Việt Bắc, THPT Hoàng Văn Thụ 

Đề nghị Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thông báo mời giúp các thành 
phần tham dự Chương trình: 

- Toàn thể cán bộ, công chức, viên chức các phòng, ban, ngành, đảng, 
đoàn thể thành phố; 

- Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố thông báo tới giáo viên, nhân 
viên, người lao động, học sinh các trường học trực thuộc đến xem và cổ vũ cho 
Chương trình: huy động 500 người (nếu huy động lực lượng học sinh cần huy 
động phụ huynh hỗ trợ hướng dẫn); 

- Đề nghị Thành đoàn Lạng Sơn thông báo cho đoàn viên, thanh niên 
thuộc các cơ sở Đoàn trực thuộc tham dự: huy động 200 người; 

- Đề nghị Liên đoàn Lao động thành phố: huy động 100 đoàn viên công 
Đoàn các đơn vị trực thuộc; 
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- Trường THPT Việt Bắc, THPT Hoàng Văn Thụ huy động: mỗi trường 
huy động 100 cán bộ, giáo viên, học sinh; 

- UBND các phường, xã thông báo cho toàn thể CBCC và chọn cử nhân dân 
phường, xã đến xem và cổ vũ: mỗi phường huy động 100 người; mỗi xã huy động 
50 người. 

(Công văn này thay cho Giấy mời) 

2. Trung tâm Văn hóa - Thể thao thành phố 

- Bố trí địa điểm, đảm bảo công tác vệ sinh môi trường khu vực tổ chức 
chương trình nghệ thuật. Liên hệ Điện lực thành phố bố trí nguồn điện ổn định 
phục vụ Chương trình. 

- Phối hợp với Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh thông báo trên hệ thống 
loa tại địa điểm tổ chức về nội dung chương trình để Nhân dân biết, đến dự. 

3. Công an thành phố: Phối hợp với UBND phường Tam Thanh triển 
khai phương án đảm bảo an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, an ninh trật 
tự tại khu vực diễn ra Chương trình. 

4. Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố: Tuyên truyền trên Trang 
fanpage thành phố để Nhân dân biết, đến tham dự chương trình; phối hợp với 
Trung tâm Văn hóa - Thể thao thành phố thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân 
công của UBND thành phố. 

5. UBND phường Tam Thanh: Bố trí lực lượng phối hợp với Công an 
thành phố đảm bảo công tác an ninh trật tự tại khu vực tổ chức chương trình 
nghệ thuật. Bố trí vị trí, sắp xếp, trông giữ các phương tiện của các đại biểu, lực 
lượng và nhân dân đến tham dự Chương trình biểu diễn nghệ thuật. 

 UBND thành phố yêu cầu các cơ quan liên quan phối hợp tổ chức thực hiện./. 

Nơi nhận:                            
- Như kính gửi; 
- TT Thành ủy (b/c); 
- TT HĐND TP; 
- CT, PCT UBND TP; 
- CPVP, CVVP, QTM; 
- Lưu: VT; Trang TTĐT TP.                                             

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 

Nông Bích Diệp 
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