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GIẤY MỜI 

Dự sơ duyệt chương trình nghệ thuật tại 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 
 

Thực hiện chương trình công tác, UBND thành phố tổ chức Sơ duyệt 
Chương trình nghệ thuật tại 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 với 
thành phần, thời gian và địa điểm như sau: 

1. Thành phần mời: 

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (có giấy mời riêng); 

- Lãnh đạo đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Lạng Sơn (có giấy mời riêng); 

- Mời Thường trực Thành ủy; 

- Mời Thường trực HĐND thành phố; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố; 

- Mời Lãnh đạo Văn phòng Thành ủy; 

- Mời Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận; 

- Mời UBMTTQ Việt Nam Thành phố; 

- Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Phòng Tài chính - Kế hoạch, phòng Văn 
hóa thông tin, phòng Giáo dục và Đào tạo, phòng Quản lý đô thị, Trung tâm Văn 
hóa - Thể thao, Ban chỉ huy Quân sự, Công an thành phố; 

- Điện lực thành phố; 

- Lãnh đạo UBND các phường: Chi Lăng, Đông Kinh, Vĩnh Trại; 

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

2. Thời gian: 19 giờ 30 phút, ngày 23/04/2019 (Thứ Ba). 

 3. Địa điểm: Sân khấu Quảng trường đường Hùng Vương - phường Chi Lăng. 

4. Tổ chức thực hiện: 

- Giao phòng Văn hóa và Thông tin và Trung tâm Văn hóa - Thể thao thành 
phố phối hợp với đơn vị tổ chức sự kiện chuẩn bị các điều kiện liên quan để tổ chức 
buổi sơ duyệt. 

- Trung tâm VHTT; Phòng GD và ĐT đôn đốc các diễn viên tham dự 
chương trình sơ duyệt đảm bảo thời gian quy định. 
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Trân trọng kính mời các thành phần đến dự đúng thời gian, địa điểm trên./. 
 

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

TL. CHỦ TỊCH 
KT.CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
 
 
 
 
 

Dương Thị Thu Thủy 
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