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QUYẾT ĐỊNH 

V/v thành lập Ban Tổ chức cuộc thi "Thiết kế mẫu sản phẩm  
quà tặng, lưu niệm du lịch và “Sáng tác khẩu hiệu (slogan) du lịch"  

thành phố Lạng Sơn  
 
 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ LẠNG SƠN 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Kế hoạch số 191/KH-UBND ngày 07/6/2019 của UBND thành 
phố Lạng Sơn về việc tổ chức cuộc thi "Thiết kế mẫu sản phẩm quà tặng, lưu 
niệm du lịch" và “Sáng tác khẩu hiệu (slogan) du lịch" thành phố Lạng Sơn; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin thành phố, 
 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

 

Điều 1. Thành lập Ban Tổ chức cuộc thi "Thiết kế mẫu sản phẩm quà tặng, 
lưu niệm du lịch" và “Sáng tác khẩu hiệu (slogan) du lịch" thành phố Lạng Sơn 
gồm các Thành viên có tên sau: 

1. Bà Nông Bích Diệp, Phó Chủ tịch UBND thành phố - Trưởng ban; 

2. Bà Hoàng Minh Thảo, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin thành phố - 
Phó Trưởng ban; 

3. Mời Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn- Thành viên; 

4. Mời Lãnh đạo Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Lạng Sơn - Thành viên; 

5. Mời lãnh đạo Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Lạng Sơn - Thành viên; 

6. Mời Lãnh đạo Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật tỉnh Lạng Sơn - Thành 
viên; 

7. Mời bà Hoàng Thị Huyền - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành 
phố - Thành viên; 

8. Mời Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy - Thành viên; 

9. Ông Phạm Công Cường - Trưởng phòng Kinh tế - Thành viên; 

10. Ông Đặng Quốc Minh - Trưởng phòng Quản lý đô thị - Thành viên; 

11. Ông Nguyễn Hồng Khanh – Giám đốc Trung Tâm Văn hóa - Thể thao 
– Thành viên. 
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Điều 2. Ban Tổ chức cuộc thi "Thiết kế mẫu sản phẩm quà tặng, lưu niệm du 
lịch" và “Sáng tác khẩu hiệu (slogan) du lịch" thành phố Lạng Sơn có nhiệm vụ: 

Ban hành Thể lệ, thành lập Hội đồng chấm thi;  

Tuyên truyền, quảng bá và phổ biến về cuộc thi; vận động các tổ chức, cá 
nhân trong và ngoài tỉnh tham gia cuộc thi; 

Tổ chức triển khai, công bố kết quả, trao giải thưởng và đề nghị khen 
thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho cuộc thi; 

Thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan, đảm bảo cuộc thi diễn ra thành 
công theo Kế hoạch. 

Ban Tổ chức tự giải thể khi cuộc thi kết thúc. 

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND-UBND thành phố, Trưởng phòng Văn 
hóa và Thông tin, Trưởng các đơn vị có liên quan và các Thành viên có tên tại 
Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (B/c); 
- TT Thành ủy (b/c); 
- TT HĐND TP; 
- CT, PCT UBND TP; 
- Sở VHTTDL;  
- Hội VHNT tỉnh; 
- Trung tâm TTXTDL tỉnh; 
- Trung tâm VHNT tỉnh; 
- Như Điều 3; 
- Thành viên BCĐ phát triển du lịch TP; 
- CPVP, CVVX, QTM; 
- Lưu: VT, Trang TTĐT TP. 

CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 

Lê Trí Thức 
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