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CHƯƠNG TRÌNH TỔNG THỂ 
Tổ chức Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận thành 

phố Lạng Sơn là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Lạng Sơn  
  

 

 

Căn cứ Quyết định số 325/QĐ-UBND ngày 25/3/2019 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc công nhận thành phố Lạng Sơn là đô thị loại II trực thuộc tỉnh 
Lạng Sơn;  

Thực hiện Công văn số 1218/VP-KTN ngày 02/4/2019 của Văn phòng 
UBND tỉnh Lạng Sơn về việc tổ chức Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng 
Chính phủ công nhận thành phố Lạng Sơn là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Lạng 
Sơn; Thông báo Kết luận số 210-KL/TU ngày 28/3/2019 của Ban Thường vụ 
Thành ủy Lạng Sơn, 

UBND thành phố Lạng Sơn xây dựng chương trình tổng thể tổ chức Lễ 
công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận thành phố Lạng Sơn là 
đô thị loại II trực thuộc tỉnh Lạng Sơn như sau: 

I. CÔNG TÁC TRANG TRÍ KHÁNH TIẾT 

1. Trang trí sân khấu và khu vực tổ chức 

- Lắp đặt sân khấu diện tích khoảng 450m2; bậc lên - xuống.... 

- Thiết kế cổng đón trang trí tạo thành không gian tổng thể khu vực tổ 
chức sự kiện. 

- Trang trí sân khấu gồm màn hình Led chính (diện tích 60m2); 04 màn 
hình Led cánh gà (10m2/01 màn hình) và một số cảnh phụ trên sân khấu.  

- Bố trí một số pano đứng ở khu vực tổ chức Lễ công bố. 

- Trải thảm đường lên sân khấu và trên sân khấu. 

- Trang trí hoa tươi khu vực tổ chức sự kiện và tại trụ sở Thành ủy, 
UBND thành phố. 

(Có phương án trang trí cụ thể).  

2. Bố trí bàn, ghế ngồi cho đại biểu 

Bố trí các dãy bàn, ghế VIP, biển tên đại biểu, hoa tươi, ghế nhựa cho đại 
biểu và nhân dân đến dự chương trình. 

II. NỘI DUNG  

 1. Thời gian, địa điểm tổ chức:  

- Thời gian: 20 giờ 00 phút, ngày 25/4/2019 (Thứ năm). 
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- Địa điểm: tại sân khấu ngoài trời đường Hùng Vương (Vị trí đối diện 
UBND tỉnh). 

Thời gian sơ duyệt chương trình: 22/4/2019. 

Thời gian tổng duyệt chương trình: 24/4/2019. 

2. Quy mô chương trình: 

Tổ chức Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận 
thành phố Lạng Sơn là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Lạng Sơn. 

Maket chính: 

 

 

 

 

 

 

  

 (Chương trình được truyền hình trực tiếp trên sóng truyền hình của Đài 
Phát thanh - Truyền hình tỉnh Lạng Sơn). 

 3. Thành phần dự chương trình: 420 đại biểu mời và triệu tập khoảng 
1.000 nhân dân, giáo viên, đoàn viên, thanh niên. 

 * Đại biểu Trung ương và ngoài tỉnh 

- Đại diện Lãnh đạo Đảng, Nhà nước (02 đại biểu); 

- Lãnh đạo Bộ Xây dựng; Cục Phát triển đô thị - Bộ Xây dựng (03 đại biểu); 

- Đại biểu Lãnh đạo Hiệp hội Đô thị Việt Nam (03 đại biểu); 

- Các đô thị thuộc cụm Đô thị vùng Đông Bắc (13 đơn vị - dự kiến 65 đại biểu);  

- Đại biểu một số đô thị thuộc Hiệp hội Đô thị Việt Nam và đơn vị có mối 
quan hệ thân thiết (15 đơn vị - dự kiến 70 đại biểu). 

* Đại biểu tỉnh và các huyện trong tỉnh         : 

 - Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND; các Đồng 
chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Trưởng, Phó trưởng đoàn Đại biểu Quốc 
hội (20 đại biểu); 

- Các đồng chí nguyên là Bí thư, Phó Bí thư; Chủ tịch, Phó Chủ tịch 
HĐND; Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nghỉ hưu trên địa bàn (16 đồng chí); 

- Đại diện Lãnh đạo các Sở, ban, ngành, Đảng, đoàn thể, lực lượng vũ 
trang tỉnh (40 đại biểu); 

- Đại biểu một số chức sắc, tôn giáo (02 đại biểu); 

 

THÀNH ỦY - HĐND - ỦY BAN NHÂN DÂN - ỦY BAN MTTQVN 
 THÀNH PHỐ LẠNG SƠN 

 

LỄ CÔNG BỐ 
QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CÔNG NHẬN  

THÀNH PHỐ LẠNG SƠN LÀ ĐÔ THỊ LOẠI II TRỰC THUỘC TỈNH LẠNG SƠN 
 

TP. Lạng Sơn, ngày 25 tháng 4 năm 2019 
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- Lãnh đạo Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh (03 đại biểu); 

- Đại biểu một số tập đoàn, doanh nghiệp tiêu biểu; 

- Thường trực Huyện ủy, HĐND, Lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ các 
huyện trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (dự kiến 50 đại biểu). 

* Đại biểu thành phố Lạng Sơn 

- Thường trực Thành ủy, Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND; các 
Đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy (16 đại biểu); 

- Các Đồng chí nguyên là lãnh đạo thành phố qua các thời kỳ (20 đại 
biểu); 

- Mẹ Việt Nam anh hùng; Anh hùng lực lượng vũ trang; cán bộ Lão thành 
cách mạng; cán bộ Tiền khởi nghĩa; Ban liên lạc dân chính đảng thành phố; BLL 
kháng chiến giải phóng Thị xã; BLL chiến sỹ cách mạng bị địch bắt tù đày (10 
Đại biểu); 

- Lãnh đạo các chi, đảng bộ trực thuộc; các phòng, ban, ngành, Đảng, 
đoàn thể thành phố (70 đại biểu); 

- Thường trực Đảng ủy, Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND, Ủy ban 
MTTQ các phường, xã (32 đại biểu); 

- Các cơ quan báo chí Trung ương thường trú tại Lạng Sơn và của tỉnh 
Lạng Sơn (05 đại biểu). 

- Huy động cán bộ và Nhân dân các dân tộc trên địa bàn thành phố:  

+ Toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các phòng, ban, 
phường, xã. 200 đoàn viên, thanh niên và 300 giáo viên. 

+ Nhân dân: mỗi phường mời 100 người; mỗi xã mời 50 người. 

4. Chương trình  

Dẫn chương trình các nội dung nghi lễ: Đ/c Nông Bích Diệp - Phó Chủ 
tịch UBND thành phố thực hiện. 

4.1. Từ 19h30 - 20h00: Đón tiếp đại biểu. 

- Thực hiện:  

+ Lãnh đạo UBND thành phố; Trưởng các phòng, ban thuộc thành phố và 
Chủ tịch UBND các phường, xã. 

+ CBCC nữ các phòng, ban thành phố mặc trang phục áo dài truyền thống 
hỗ trợ đón tiếp, mời nước đại biểu dự chương trình (Giao cho Văn phòng chọn 
cử và phân công nhiệm vụ). 

- Trình chiếu một số hình ảnh và một số bài hát về thành phố Lạng Sơn 
trên màn hình Led trong thời gian đón tiếp đại biểu. 

4.2. Từ 20h00 - 20h30: Chương trình nghệ thuật chào mừng (MC chương 
trình nghệ thuật). 
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4.3. Từ 20h30 - 20h40:  

- Chào cờ (Ban chỉ huy quân sự thành phố thực hiện); 

- Tuyên bố lý do, GTĐB: Đ/c Nông Bích Diệp - Phó Chủ tịch UBND 
thành phố thực hiện. 

(Có kịch bản riêng; Văn phòng HĐND - UBND thành phố tham mưu). 

4.4. Từ 20h40 - 20h55: Báo cáo quá trình xây dựng đô thị loại II: Đ/c Lê 
Trí Thức - Chủ tịch UBND thành phố (Phòng QLĐT phối hợp với Văn phòng 
HĐND - UBND thực hiện). 

4.5. Từ 20h55 - 21h05: Phim về quá trình xây dựng thành phố Lạng Sơn 
lên đô thị loại II (Đề nghị Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh giúp. Giao phòng 
VHTT chủ trì, phối hợp với phòng QLĐT là đầu mối phối hợp thực hiện). 

4.6. Từ 21h05 - 21h15: Công bố và trao Quyết định của Thủ tướng Chính 
phủ về việc công nhận thành phố Lạng Sơn là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Lạng Sơn. 

- Người công bố Quyết định: Đại diện Bộ Xây dựng. 

- Trước khi công bố Quyết định, mời đồng chí Bí thư Thành ủy; Đ/c Chủ 
tịch HĐND; Đ/c Chủ tịch UBND; Đ/c Chủ tịch Ủy ban MTTQ lên lễ đài. 

- Người trao Quyết định: Chính phủ hoặc Bộ Xây dựng. 

Sau khi Lãnh đạo thành phố nhận Quyết định và hoa chúc mừng, lễ tân sẽ 
đặt Quyết định lên giá có sẵn.  

(Giao Phòng QLĐT chuẩn bị giá để Quyết định; Văn phòng HĐND - 
UBND thành phố chuẩn bị lẵng hoa để Lãnh đạo Trung ương trao cho Lãnh 
đạo thành phố). 

4.7. Từ 21h15 - 21h25: Ý kiến phát biểu của Lãnh đạo Trung ương (nếu có). 

4.8. Từ 21h25- 21h35: Ý kiến phát biểu của Lãnh đạo tỉnh 

(Văn phòng HĐND-UBND tham mưu bài phát biểu xin ý kiến tỉnh). 

4.9. Từ 21h35 - 21h45: Phát biểu đáp từ của Lãnh đạo thành phố: Đ/c 
Chủ tịch UBND thành phố. 

(Có bài phát biểu riêng; Văn phòng NĐND- UBND thành phố thực hiện). 

4.10. Từ 21h45 - 22h00: Chương trình biểu diễn của ca sỹ đến từ Hà Nội 
(02 - 03 tiết mục) và 01 tiết mục tốp ca đặc sắc kết thúc chương trình. 

4.11. 22h00: Kết thúc chương trình (MC chương trình văn nghệ). 

III. PHƯƠNG ÁN HẬU CẦN 

1. Quà lưu niệm: 

Quà lưu niệm tặng đại biểu (không bao gồm thành phần triệu tập) gồm:  

- Mỗi Trưởng đoàn là khách mời ngoài tỉnh 01 quà tặng là mô hình hoa 
Đào để bàn; 
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- Các đại biểu dự hội nghị (tất cả đại biểu mời trong và ngoài tỉnh): 01 
món quà lưu niệm; 01 logo thành phố cài ngực; 01 đĩa CD các bài hát về thành 
phố; 01 Catalog giới thiệu về thành phố (lưu ý đại biểu là nguyên lãnh đạo tỉnh, 
thành phố). 

(Giao Văn phòng HĐND - UBND thành phố phối hợp với Phòng VHTT 
đề xuất, báo cáo Lãnh đạo UBND thành phố quà lưu niệm tặng đại biểu). 

2. Phương án bố trí đón tiếp đại biểu 

- Đại biểu Trung ương và ngoài tỉnh: Bố trí nghỉ tại Khách sạn Vinpearl 
Lạng Sơn. 

- Đại biểu các huyện trong tỉnh: Bố trí nghỉ tại Nhà khách Tỉnh ủy. 

3. Tổ chức mời cơm tiếp đón đại biểu:    

3.1. Thời gian: từ 17h30 đến 19h00; 

3.2. Thành phần:  

- Các đại biểu khách mời (không bao gồm thành phần huy động); 

- Thường trực Thành ủy, HĐND, Lãnh đạo UBND; các Đồng chí Ủy viên 
Ban Thường vụ Thành ủy; 

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

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

- Cán bộ đón tiếp đại biểu. 

3.3. Địa điểm tổ chức  

Tại Trung tâm tổ chức sự kiện The Pride, Phú Lộc III, thành phố Lạng 
Sơn (có maket trang trí). 

(Giao Văn phòng HĐND - UBND thành phố chủ trì, phối hợp với Văn 
phòng Thành ủy tham mưu). 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Văn hóa và Thông tin  

 - Phối hợp với Phòng QLĐT, Trung tâm VHTT, Văn phòng HĐND - 
UBND và đơn vị tổ chức sự kiện chuẩn bị các điều kiện tổ chức Chương trình. 

- Đôn đốc xây dựng kịch bản chương trình nghệ thuật. Đôn đốc Trung 
tâm VHTT và đơn vị sự kiện thực hiện màn biểu diễn nghệ thuật; mời ca sỹ Hà 
Nội biểu diễn tại chương trình kỷ niệm.  

- Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan đề xuất phương án lắp đặt cụm 
biểu tượng, pano trang trí và màn hình led trên địa bàn thành phố. 

- Là đầu mối liên hệ Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh thực hiện truyền 
hình trực tiếp Chương trình; xây dựng phim về quá trình xây dựng thành phố 
Lạng Sơn lên đô thị loại II phát tại Chương trình. 
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- Là đầu mối phối hợp với Báo Lạng Sơn viết, đưa các tin, bài phản ánh 
các hoạt động thành phố Lạng Sơn lên đô thị loại II.  

- Phối hợp với UBND các phường, xã tiếp tục triển khai lắp đặt Cờ Tổ 
quốc trên các tuyến đường phố chính theo phương châm “Nhà nước và Nhân 
dân cùng làm”. 

- Chuẩn bị catalog, logo cài ngực, đĩa CD các bài hát về thành phố Lạng 
Sơn; tham mưu mẫu hoa cài ngực đại biểu dự chương trình. 

 2. Trung tâm Văn hóa - Thể thao  

- Thực hiện công tác tuyên truyền, trang trí đường phố (xong trước ngày 
20/4/2019). 

- Chủ trì phối hợp với đơn vị tổ chức sự kiện xây dựng màn biểu diễn 
nghệ thuật tại Chương trình với thời lượng khoảng 30 phút và chuẩn bị một số 
tiết mục văn nghệ đặc sắc biểu diễn sau khi kết thúc Chương trình. 

- Chủ trì, phối hợp với Phòng VHTT và đơn vị sự kiện tham mưu phương 
án tổng thể trang trí khách tiết khu vực tổ chức chương trình; phối hợp với Văn 
phòng HĐND - UBND trang trí địa điểm tổ chức đón tiếp đại biểu nghỉ và địa 
điểm dự mời cơm (thực hiện xong trước ngày 10/4/2019). 

3. Văn phòng HĐND - UBND  

- Xây dựng kịch bản dẫn chương trình kỷ niệm của đồng chí Lãnh đạo 
UBND thành phố. Soạn thảo bài phát biểu chỉ đạo của tỉnh và đáp từ của Lãnh 
đạo thành phố trình bày sau bài phát biểu chỉ đạo của Lãnh đạo cấp trên. Phối 
hợp với phòng Quản lý đô thị thành phố hoàn thiện Báo cáo quá trình xây dựng 
đô thị loại II đồng chí Chủ tịch UBND thành phố trình bày tại Chương trình. 

- Phối hợp với Văn phòng Thành ủy lập danh sách đại biểu khách mời; 
Chủ trì phân công đưa đón đại biểu là Mẹ Việt Nam anh hùng, lão thành cách 
mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa, anh hùng lực lượng vũ trang, nguyên lãnh đạo 
tỉnh, thành phố tham dự Chương trình; ban hành giấy mời đại biểu (xong trước 
ngày 17/4/2019).  

- Tham mưu sơ đồ bố trí chỗ ngồi đại biểu tham dự, đảm bảo khoa học, 
thuận lợi cho công tác đón tiếp và tham dự Lễ công bố. In ấn thẻ Ban Tổ chức, 
Lễ tân, biển tên đại biểu; biển chỉ dẫn vị trí ngồi đại biểu dự chương trình. Phối 
hợp với Trung tâm VHTT thực hiện trang trí địa điểm tổ chức đón tiếp đại biểu 
nghỉ và địa điểm dự mời cơm.  

- Chủ trì, phối hợp với phòng VHTT chuẩn bị quà tặng cho đại biểu dự 
chương trình; lẵng hoa tươi để Lãnh đạo Trung ương trao cho Lãnh đạo thành 
phố khi thực hiện xong nghi thức trao Quyết định. 

- Cử cán bộ, công chức tham gia đón tiếp và chuẩn bị các điều kiện đón 
tiếp, bố trí ăn, nghỉ cho Đại biểu trong và ngoài tỉnh. Tham mưu tổ chức tiệc 
chiêu đãi đại biểu đến dự Chương trình.  
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- Huy động CBCC, viên chức nữ đón tiếp, mời nước và phục vụ nghi thức 
đón nhận Quyết định của Thủ tướng Chính phủ tại chương trình. 

4. Phòng Quản lý đô thị 

 - Xây dựng Báo cáo tóm tắt quá trình xây dựng và phát triển thành phố 
Lạng Sơn đạt đô thị loại II đồng chí Chủ tịch UBND thành phố trình bày tại 
Chương trình. Phối hợp với Văn phòng HĐND-UBND, Phòng Văn hóa và 
Thông tin, Trung tâm VHTT và các đơn vị liên quan chuẩn bị các điều kiện cần 
thiết để tổ chức Chương trình theo đúng Kế hoạch. 

- Tham mưu nghi thức công bố và trao Quyết định của Thủ tướng Chính 
phủ về việc công nhận thành phố Lạng Sơn là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Lạng 
Sơn. Chuẩn bị giá để Quyết định khi thực hiện xong nghi thức trao Quyết định. 

- Thực hiện trang trí hoa tươi khu vực tổ chức sự kiện và tại trụ sở Thành 
ủy, UBND thành phố. 

5. Phòng Nội vụ: Phối hợp với phòng Quản lý đô thị, phòng Văn hóa và 
Thông tin tham mưu tổ chức nghi thức đón nhận thành phố Lạng Sơn là đô thị 
loại II. 

6. Công an thành phố: Xây dựng phương án; cử cán bộ, chiến sỹ đảm 
bảo công tác an ninh trật tự, an toàn giao thông khu vực diễn ra chương trình kỷ 
niệm. Phối hợp với UBND phường Chi Lăng hướng dẫn sắp xếp, bố trí phương 
tiện giao thông của các đại biểu đến dự chương trình. 

7. Ban Chỉ huy quân sự thành phố: Tham mưu thực hiện nghi lễ Chào 
cờ tại Chương trình Lễ đón nhận theo nghi thức quy định. 

8. Phòng Tài nguyên và Môi trường: Đôn đốc các phường, xã đảm bảo 
công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn, đặc biệt khu vực diễn ra chương trình. 

9. Phòng Giáo dục và Đào tạo  

- Huy động 300 cán bộ, giáo viên đến dự chương trình Lễ công bố. 

- Huy động giáo viên hỗ trợ công tác đón tiếp đại biểu, phụ vụ chương trình 
theo phân công của Văn phòng HĐND - UBND thành phố. 

- Chỉ đạo các trường học trực thuộc tổ chức các hoạt động ngoại khóa, hoạt 
động chào mừng thành phố Lạng Sơn là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Lạng Sơn. 

10. Đội Quản lý trật tự đô thị 

- Phối hợp với UBND các phường, xã ra quân đợt cao điểm lập lại trật tự 
đô thị trên địa bàn. 

- Phối hợp với UBND phường Chi Lăng lên phương án, sơ đồ bố trí 
phương tiện giao thông của các đại biểu đến dự chương trình theo thời gian và 
địa điểm trên. 

11. Phòng Tài chính - Kế hoạch: Tham mưu bố trí ngân sách tổ chức Lễ 
công bố và hướng dẫn các đơn vị sử dụng, quyết toán kinh phí theo đúng quy định.  
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12. Đề nghị Văn phòng Thành ủy 

- Phối hợp với Văn phòng HĐND - UBND lập danh sách và gửi giấy mời đến 
đại biểu dự chương trình kỷ niệm. Phối hợp đón tiếp, bố trí chỗ ngồi cho đại biểu. 

- Phối hợp với Văn phòng HĐND-UBND thành phố đưa đón đại biểu là 
Mẹ Việt Nam anh hùng, lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa, anh hùng 
lực lượng vũ trang, nguyên lãnh đạo tỉnh, thành phố tham dự Lễ công bố. 

13. Đề nghị Thành đoàn:  

- Cử 20 đoàn viên, thanh niên hỗ trợ, hướng dẫn vị trí đón tiếp và vị trí 
ngồi của đại biểu tại địa điểm tổ chức Lễ công bố theo phân công của Văn 
phòng HĐND - UBND thành phố (gửi danh sách đoàn viên thanh niên thực hiện 
nhiệm vụ về Văn phòng trước ngày 15/4/2019).  

- Huy động 200 đoàn viên, thanh niên tham dự chương trình. 

14. Đề nghị Điện lực thành phố: Có phương án đảm bảo nguồn điện ổn 
định phục vụ Chương trình. 

15. Trân trọng đề nghị Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh  

- Tạo điều kiện cung ấp hình ảnh tư liệu liên quan đến Thành phố để xây 
dựng các clip, hình ảnh trình chiếu trên màn hình Led phù hợp với nội dung 
chương trình.  

- Thực hiện truyền hình trực tiếp Lễ công bố trên sóng truyền hình của 
Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Lạng Sơn. 

- Cử phóng viên giúp UBND thành phố xây dựng phim về quá trình xây 
dựng thành phố Lạng Sơn lên đô thị loại II phát tại Chương trình. Đưa các tin, 
bài phản ánh các hoạt động của thành phố Lạng Sơn lên đô thị loại II.  

16. Trân trọng đề nghị Báo Lạng Sơn: Tăng cường viết, đưa các tin, bài 
phản ánh các hoạt động của thành phố Lạng Sơn lên đô thị loại II.  

17. Các phòng, ban, đơn vị và UBND các phường, xã 

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế, các phòng, ban, đơn 
vị, UBND các phường, xã tổ chức các hoạt động chào mừng thành phố Lạng 
Sơn là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Lạng Sơn. 

- Trưởng các phòng, ban và Chủ tịch UBND các phường, xã phối hợp đón 
tiếp và hướng dẫn vị trí ngồi cho các đại biểu đến tham dự chương trình. Cử cán 
bộ, công chức tham gia đón tiếp và phục vụ chương trình theo phân công của 
Văn phòng HĐND - UBND. 

- Các phòng, ban, đơn vị thuộc thành phố huy động toàn thể cán bộ, công 
chức, viên chức, người lao động đến tham dự chương trình kỷ niệm.  

- UBND các phường, xã: ra quân lập lại trật tự đô thị trên địa bàn; vận 
động Nhân dân tổng vệ sinh môi trường, treo Cờ Tổ quốc tại các hộ gia đình, 
thời gian treo Cờ Tổ quốc từ ngày 20/4 đến hết ngày 08/5/2019. Thông báo 
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cho toàn thể CBCC và mời nhân dân đến dự chương trình: Mỗi phường mời 100 
người; mỗi xã mời 50 người. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Lãnh đạo UBND 
thành phố. 

18. UBND phường Chi Lăng  

Ngoài thực hiện các nhiệm vụ tại mục 17, phần IV Chương trình này, 
UBND phường thực hiện các nhiệm vụ sau: 

- Cử lực lượng Công an phường, Bảo vệ dân phố phối hợp với lực lượng 
Công an thành phố đảm bảo công tác an ninh trật tự, an toàn giao thông. 

- Phối hợp với Đội Quản lý trật tự đô thị lên phương án, sơ đồ bố trí 
phương tiện giao thông của các đại biểu đến dự chương trình. 

Trên đây là Chương trình tổng thể Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng 
Chính phủ công nhận thành phố Lạng Sơn là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Lạng 
Sơn. Yêu cầu các đơn vị chủ động thực hiện các nhiệm vụ được phân công./. 

 
 

 

Nơi nhận: 
- TT Tỉnh ủy (b/c); 
- TT HĐND tỉnh (b/c); 
- UBND tỉnh (b/c); 
- TT Thành ủy (B/c); 
- TT HĐND TP; 
- CT, PCT UBND TP; 
- Các phòng, ban, đơn vị TP; 
- UBND các phường, xã; 
- CPVP, CVVX; 
- Lưu: VT; Trang TTĐT. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 

 
Nông Bích Diệp 
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