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GIẤY MỜI 

Tổ chức ra quân đảm bảo vệ sinh môi trường thu gom, xử lý rác thải, phế 
thải và trục vớt bèo tây tại khu vực kè sông, bờ sông Kỳ Cùng 

trên địa bàn thành phố Lạng Sơn  
 

 

 Thực hiện Kế hoạch số 122/KH-UBND ngày 09/4/2019 của UBND thành 
phố về việc Tổ chức ra quân đảm bảo vệ sinh môi trường thu gom, xử lý rác 
thải, phế thải và trục vớt bèo tây tại khu vực kè sông, bờ sông Kỳ Cùng trên địa 
bàn thành phố Lạng Sơn. UBND thành phố Lạng Sơn mời các thành phần tham 
dự với thời gian, địa điểm như sau: 

I. Thành phần gồm: 

- TT Thành ủy;  

- TT HĐND thành phố Lạng Sơn;  

- Lãnh đạo UBND thành phố; 

- Mời Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; 

- Mời Lãnh đạo các tổ chức đoàn thể thành phố; 

- Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: phòng Tài nguyên và Môi trường, phòng 
Quản lý đô thị, phòng Giáo dục và Đào tạo, phòng Văn hóa và Thông tin, Trung 
tâm Văn hóa - Thể thao, Đội Quản lý Trật tự đô thị, Ban chỉ huy quân sự thành 
phố; Công an thành phố. 

- Đại diện Lãnh đạo Công ty TNHH hoa cây cảnh Việt Trung 

- Đại diện Lãnh đạo Công ty TNHH Huy Hoàng; 

- Đại diện Lãnh đạo Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn; 

- Lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Mặt trận Tổ 
quốc; cán bộ, công chức phường; Bí thư, Khối trưởng và đại diện các tổ chức đoàn thể 
của các khối phường Đông Kinh (đề nghị UBND phường Đông Kinh mời giúp);  

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

II. Thời gian và địa điểm: 

- Thời gian: 07 giờ 30 phút ngày 20/4/2019 (thứ 7). 

- Địa điểm: Tại trụ sở UBND phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn. 

III. Tổ chức thực hiện: 

- Giao UBND phường Đông Kinh chủ trì phối hợp Trung tâm Văn hóa - 
Thể thao thành phố chuẩn bị trang thiết bị tăng âm, loa đài và các điều kiện khác 
cho lễ tổ chức ra quân. 
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 - Giao Ban chỉ huy quân sự thành phố cử lực lượng, chuẩn bị xuồng máy 
phối hợp cùng UBND các phường, xã thực hiện trục vớt bèo trên khu vực sông 
Kỳ Cùng. 

- Các cơ quan chuyên môn căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công 
tại Kế hoạch số 122/KH-UBND ngày 09/4/2019 của UBND thành phố Lạng 
Sơn chuẩn bị chu đáo các điều kiện cho buổi ra quân tổng vệ sinh môi trường tại 
khu vực sông Kỳ Cùng. 

UBND thành phố trân trọng kính mời./. 
 

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

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 
 

Nguyễn Văn Hạnh  
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