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GIẤY MỜI 
Tham dự Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2019 

 

Thực hiện Kế hoạch số 66/KH-UBND ngày 05/3/2019 của UBND thành 
phố, UBND thành phố Lạng Sơn trân trọng kính mời Đồng chí tới tham dự Ngày 
chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2019 với thành phần, thời gian và địa 
điểm như sau: 

1. Thành phần mời: 

- Thường trực Tỉnh ủy Lạng Sơn (có danh sách và GM riêng); 

- Thường trực HĐND tỉnh Lạng Sơn (có danh sách và GM riêng); 

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

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

- Lãnh đạo các Sở, ban, ngành, Đảng, đoàn thể, lực lượng vũ trang tỉnh 
Lạng Sơn (có danh sách và GM riêng); 

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

- Thường trực HĐND thành phố Lạng Sơn (có danh sách và GM riêng); 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố (có danh sách và GM riêng); 

- Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố (có GM riêng); 

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

- Thường trực Đảng ủy, Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND, Lãnh đạo 
Ủy ban MTTQ Việt Nam các phường, xã; 

- Toàn bộ cán bộ CNVC, người lao động của các phòng, ban, đơn vị, 
đảng, đoàn thể tham gia Ngày chạy Olympic (theo danh sách đã đăng ký gửi 
Trung tâm Văn hóa - Thể thao thành phố); 

- Đề nghị Thành đoàn chọn cử 200 đoàn viên, thanh niên tham gia; 

- Đề nghị Liên đoàn Lao động thành phố chọn cử 150 người lao động làm 
việc tại các Doanh nghiệp tham gia Ngày chạy Olympic; 

- Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố chọn cử 50 giáo viên, 300 học 
sinh THCS tham gia Ngày chạy Olympic; 

- Ban Chỉ huy Quân sự thành phố chọn cử 10 Đại biểu; Công an thành 
phố chọn cử 30 Đại biểu tham gia Ngày chạy Olympic; 
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- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động UBND các phường, xã 
tham gia Ngày chạy Olympic: mỗi phường chọn cử 100 Đại biểu; mỗi xã chọn 
cử 50 Đại biểu; 

- Ban Giám hiệu và học sinh, sinh viên các trường THPT Việt Bắc, trường 
THPT Hoàng Văn Thụ, trường THPT Chuyên Chu Văn An, trường Cao đẳng Sư 
phạm, trường Cao đẳng Y tế Lạng Sơn: mỗi đơn vị chọn cử 200 học sinh, sinh viên 
tham gia; 

- Phòng viên Báo Lạng Sơn, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh (dự và đưa 
tin; trân trọng đề nghị đơn vị chọn cử). 

2. Thời gian: Từ 07 giờ 30 phút, ngày 24/3/2019 (Chủ nhật). 

Đề nghị các thành phần được chọn cử tham dự có mặt từ 07 giờ 00 
phút để đảm bảo công tác ổn định tổ chức. 

3. Địa điểm: Tại Khuôn viên Tượng đài đồng chí Hoàng Văn Thụ, 
phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn. 

4. Tổ chức thực hiện: 

- Các cơ quan, đơn vị có liên quan chủ động thực hiện theo nhiệm vụ 
được phân công tại Kế hoạch số 66/KH-UBND ngày 05/3/2019 của UBND thành 
phố về việc tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2019. 

- Giao Trung tâm Văn hóa - Thể thao thành phố cử cán bộ sắp xếp vị trí tập 
kết, điểm danh các đơn vị tham gia Ngày chạy Olympic báo cáo UBND thành phố 
Lạng Sơn. Các cơ quan, đơn vị cử đại diện cán bộ theo dõi, kiểm duyệt thành 
phần tham gia tại Ngày chạy, báo cáo Trung tâm Văn hóa - Thể thao thành phố 
số lượng cụ thể. 

Trân trọng đề nghị các Đại biểu, cán bộ, công chức, viên chức, người 
lao động, học sinh, sinh viên tham gia Ngày chạy Olympic mặc trang phục thể 
thao, đi giày thể thao. 

UBND thành phố Lạng Sơn trân trọng kính mời Đồng chí./. 

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

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 
 

Nông Bích Diệp 
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