
ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ LẠNG SƠN 

 
Số: 1019/UBND-VHTT 

 

V/v mời tham dự chương trình  
biểu diễn nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 

44 năm Ngày giải phóng miền Nam  
65 năm Chiến thắng ĐBP và 129 năm 

Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

TP.  Lạng Sơn, ngày 06  tháng 5 năm 2019 
 
 

 

                           Kính gửi:  
- Các phòng, ban, ngành, đảng, đoàn thể thành phố; 
- UBND các phường, xã. 

 

Căn cứ Công văn số 459 /SVHTTDL-QLVH ngày 03/5/2019 của Sở Văn 
hóa - Thể thao và Du lịch về việc V/v đề nghị cử lực lượng dự chương trình biểu 
diễn nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 44 năm Ngày giải phóng miền Nam 65 năm 
Chiến thắng Điện Biên Phủ và 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 

Theo đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức chương trình biểu diễn 
nghệ thuật chuyên nghiệp chào mừng Kỷ niệm 44 năm Ngày giải phóng miền 
Nam; 65 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ và Kỷ niệm 129 năm Ngày sinh 
Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự tham gia biểu diễn của các nghệ sĩ, diễn viên 
chuyên nghiệp của Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh cùng một số ca sĩ Nhà 
hát Ca - Múa - Nhạc Việt Nam. 

- Thời gian: 19 giờ 30 phút ngày 7/5/2019 (thứ Ba). 

- 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 nghệ thuật diễn ra thành công, UBND thành phố đề nghị: 

1. Đề nghị Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, đảng, đoàn thể thành 
phố và UBND các phường, xã: 

Tthông báo mời giúp các thành phần tham dự Chương trình nghệ 
thuật, cụ thể: 

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

- UBND các phường, xã thông báo cho toàn thể CBCC và Nhân dân trên 
địa bàn biết, đến dự Chương trình. 

2. Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố: Thông báo, mời 300 giáo 
viên, nhân viên, người lao động các trường học trực thuộc đến dự Chương trình. 

UBND thành phố đề nghị các đơn vị cử thành phần tham dự đầy đủ, góp 
phần cho chương trình biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp chào mừng Kỷ niệm 
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44 năm Ngày giải phóng miền Nam; 65 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ 
và Kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh thành công. 

(Công văn này thay cho Giấy mời)./. 
  

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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