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                           Kính gửi:  
- Tỉnh đoàn Lạng Sơn; 
- Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch; 
- Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật tỉnh; 
- Các phòng, ban, ngành, đảng, đoàn thể thành phố; 
- UBND các phường, xã. 

 

Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Lạng Sơn được tổ chức vào ngày 30/9/2019, 
với quy mô khoảng 500 khách mời. Đây là sự kiện lớn của tỉnh, tạo cơ hội để 
quảng bá hình ảnh, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh của tỉnh Lạng Sơn nhằm thu 
hút đầu tư từ các tổ chức, doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước.  

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo UBND tỉnh Lạng Sơn, UBND 
thành phố Lạng Sơn phối hợp với Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng 
Sơn tổ chức Chương trình nghệ thuật chào mừng thành công Hội nghị xúc tiến 
đầu tư tỉnh Lạng Sơn năm 2019 với thời gian, địa điểm như sau: 

- Thời gian: Bắt đầu từ 19 giờ 30 phút, ngày 30/9/2019 (thứ Hai). 

- Địa điểm: Tại Khuôn viên Tượng đài Đồng chí Hoàng Văn Thụ, phường 
Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn. 

Để chương trình diễn ra thành công, UBND thành phố trân trọng đề nghị 
Sở VHTT&DL, Tỉnh Đoàn Lạng Sơn và các phòng, ban, đơn vị của thành phố 
phối hợp thực hiện các nhiệm vụ sau: 

I. THÀNH PHẦN HUY ĐỘNG VÀ MỜI DỰ CHƯƠNG TRÌNH 

1. Trân trọng đề nghị Tỉnh đoàn Lạng Sơn 

Huy động, mời 100 đoàn viên Đoàn khối các cơ quan tỉnh và lực lượng vũ 
trang tỉnh đến dự Chương trình. 

2. Các phòng, ban, ngành, đảng, đoàn thể thành phố và UBND các 
phường, xã 

Đề nghị Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thông báo mời giúp các thành 
phần tham dự Chương trình: 

- Toàn thể cán bộ, công chức, viên chức các phòng, ban, ngành, đảng, 
đoàn thể thành phố; 
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- Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố thông báo, mời 200 giáo viên, nhân 
viên, người lao động, học sinh các trường học trực thuộc đến dự Chương trình. 

- Đề nghị Thành đoàn Lạng Sơn mời, huy động 100 đoàn viên, thanh niên 
thuộc các cơ sở Đoàn trực thuộc tham dự. 

- UBND các phường, xã thông báo cho toàn thể CBCC và chọn cử nhân 
dân phường, xã đến xem và cổ vũ: mỗi phường huy động 100 người; mỗi xã huy 
động 50 người. 

(Công văn này thay cho Giấy mời). 

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Trân trọng đề nghị Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch 

- Chỉ đạo Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật tỉnh phối hợp với Phòng Văn 
hóa - Thông tin và Trung tâm Văn hóa - Thể thao thành phố tổ chức Chương 
trình nghệ thuật, cụ thể:  

+ Thiết kế maket trang trí; xây dựng kịch bản, cử người dẫn chương trình; 
chịu trách nhiệm về âm thanh, ánh sáng phục vụ Chương trình; 

+ Xây dựng các tiết mục nghệ thuật (11 - 12 tiết mục); mời các ca sỹ trung 
ương và địa phương tham gia biểu diễn tại Chương trình. 

- Huy động công chức, viên chức, người lao động ngành VHTT&DL tham 
dự Chương trình nghệ thuật. 

2. Trung tâm Văn hóa - Thể thao thành phố 

- Chuẩn bị bàn ghế, nước uống; hoa tươi, phối hợp xây dựng maket, thực 
hiện công tác trang trí tại địa điểm tổ chức Chương trình. 

- Chuẩn bị từ 02 - 03 tiết mục văn nghệ quần chúng biểu diễn tại Chương 
trình theo kịch bản của Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh. 

- Lập dự toán kinh phí trang trí, thuê bàn ghế, nước uống, hoa tươi, pháo 
điện; bố trí ăn, nghỉ cho ca sỹ trung ương tham gia Chương trình. 

- Thông báo thông tin lưu động trên địa bàn Thành phố và trên hệ thống 
loa tại địa điểm tổ chức về nội dung chương trình để Nhân dân biết, đến dự. 

- Thực hiện các nhiệm vụ phát sinh khác, đảm bảo Chương trình diễn ra 
thành công. 

3. Phòng Văn hóa và Thông tin  

- Phối hợp với Văn phòng HĐND - UBND lập danh sách khách mời, ban 
hành Giấy mời đại biểu dự Chương trình. 

- Tham mưu bài phát biểu khai mạc của Lãnh đạo UBND thành phố phát 
biểu tại Chương trình. 

- Tuyên truyền trên Trang fanpage thành phố để Nhân dân biết, đến tham 
dự chương trình; phối hợp với Trung tâm Văn hóa - Thể thao thành phố thực 
hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của UBND thành phố. 
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4. Phòng Tài nguyên Môi trường: Đảm bảo công tác vệ sinh môi trường 
khu vực tổ chức Chương trình nghệ thuật chào mừng thành công Hội nghị xúc 
tiến đầu tư tỉnh Lạng Sơn năm 2019. 

5. Phòng Quản lý đô thị: Liên hệ Điện lực thành phố bố trí nguồn điện 
ổn định phục vụ Chương trình nghệ thuật. 

6. Công an thành phố: Phối hợp với UBND phường Chi Lăng triển khai 
phương án đảm bảo an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, an ninh trật tự tại 
khu vực diễn ra Chương trình nghệ thuật. 

7. Đội Quản lý trật tự đô thị: Phối hợp với UBND phường Chi Lăng bố 
trí vị trí, sắp xếp, trông giữ các phương tiện của các đại biểu, lực lượng và nhân 
dân đến tham dự Chương trình biểu diễn nghệ thuật. 

8. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố: Khẩn trương hoàn 
thiện các hạng mục sửa chữa tại Khuôn viên; bàn giao mặt bằng cho Trung tâm 
VHTT để thực hiện tổ chức Chương trình vào thời gian trên. 

9. Văn phòng HĐND - UBND thành phố:  

- Lập danh sách đại biểu mời, ban hành Giấy mời đại biểu dự Chương 
trình. Phối hợp với Trung tâm VHTT thành phố bố trí vị trí ngồi cho đại biểu 
tham dự Chương trình. 

- Thẩm định bài phát biểu khai mạc của Lãnh đạo UBND thành phố phát 
biểu tại Chương trình. 

10. UBND phường Chi Lăng: Bố trí lực lượng phối hợp với Công an 
thành phố đảm bảo công tác an ninh trật tự tại khu vực tổ chức chương trình 
nghệ thuật. Bố trí vị trí, sắp xếp, trông giữ các phương tiện của các đại biểu, lực 
lượng và nhân dân đến tham dự Chương trình biểu diễn nghệ thuật. 

(Lưu ý: Đề nghị các đơn vị hoàn thành các nhiệm vụ được giao xong 
trước 16 giờ ngày 30/9/2019). 

 UBND thành phố yêu cầu các cơ quan liên quan chủ động phối hợp tổ 
chức thực hiện./. 
 

Nơi nhận:                            
- UBND tỉnh (B/c); 
- Như kính gửi; 
- TT Thành ủy (b/c); 
- TT HĐND TP; 
- CT, PCT UBND TP; 
- CPVP, CVVP, QTM; 
- Lưu: VT; Trang TTĐT TP.                                             

CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 

Lê Trí Thức 
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