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TP. Lạng Sơn, ngày  26  tháng 12 năm 2019 

 
QUYẾT ĐỊNH 

V/v thành lập Ban Tổ chức các ngày kỷ niệm, các sự kiện quan trọng  
trên địa bàn thành phố Lạng Sơn năm 2020  

 

 
 

 
 
 
 

 

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 Nghị định số 145/2013/NĐ-CP ngày 29/10/2013 của Chính phủ 
quy định về tổ chức ngày kỷ niệm; nghi thức trao tặng, đón nhận hình thức khen 
thưởng, danh hiệu thi đua; nghi lễ đối ngoại và đón, tiếp khách nước ngoài;  

Căn cứ Nghị định số 111/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ 
quy định về ngày thành lập, ngày truyền thống, ngày hưởng ứng của các bộ, 
ngành, địa phương; 

 Căn cứ Kế hoạch số 162/KH-UBND ngày 13/12/2019 của UBND tỉnh 
Lạng Sơn về việc tổ chức các ngày kỷ niệm, sự kiện quan trọng năm 2020 trên 
địa bàn tỉnh Lạng Sơn;  

Căn cứ Thông báo số 707/TB-UBND ngày 12/12/2019 của UBND tỉnh 
Lạng Sơn v/v kết luận của đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND 
tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo các ngày kỷ niệm, các sự kiện quan trọng tỉnh Lạng 
Sơn trong năm 2019 - 2020 tại cuộc họp xem xét Kế hoạch tổ chức các ngày kỷ 
niệm, sự kiện quan trọng năm 2020 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn;  

Căn cứ Kế hoạch số 165/KH-UBND ngày 21/12/2019 của BCĐ các ngày 
kỷ niệm, các sự kiện quan trọng tỉnh Lạng Sơn năm 2019 - 2020 tỉnh Lạng Sơn 
về việc tổ chức Lễ hội hoa Đào Xứ Lạng lần thứ III - Xuân Canh Tý 2020; 

Căn cứ Kế hoạch số 160-KH/TU ngày 18/12/2019 của Thành ủy Lạng 
Sơn về việc tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt 
Nam (03/02/1930 - 03/02/2020); 

Căn cứ Kết luận số 285-KL/TU ngày 28/11/2019 của Thành ủy Lạng Sơn 
về Hội nghị giao ban Thường vụ Thành ủy kỳ 54; Thông báo số 291-TB/KLTT 
ngày 21/12/2019 của Thành ủy Lạng Sơn về việc Kết luận giao ban Thường trực 
Thành ủy; 

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

QUYẾT ĐỊNH: 
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Điều 1. Thành lập Ban Tổ chức các ngày kỷ niệm, các sự kiện quan trọng 
trên địa bàn thành phố Lạng Sơn năm 2020 (sau đây gọi tắt là Ban Tổ chức) 
gồm các Thành viên có tên sau: 

* Trưởng Ban 

1. Đồng chí Lê Trí Thức - Chủ tịch UBND thành phố; 

* Phó Trưởng ban thường trực 

2. Đồng chí Nông Bích Diệp - Phó Chủ tịch UBND thành phố; 

* Phó Trưởng ban 

3. Đồng chí Lê Tuấn Minh - Phó Chủ tịch UBND thành phố; 

* Các Ủy viên Thường trực 

4. Đ/c Hoàng Minh Thảo - Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin; 

5. Mời Trưởng ban Ban Tuyên giáo Thành uỷ tham gia; 

* Các thành viên 

 6. Mời Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; 

 7. Mời Trưởng Ban Dân vận Thành uỷ; 

8. Mời Chánh Văn phòng Thành ủy; 

9. Mời Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố; 

10. Mời Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thành phố; 

11. Mời Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố; 

12. Mời Chủ tịch Hội Nông dân thành phố; 

13. Mời Bí thư Thành đoàn; 

14. Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự thành phố; 

15. Trưởng Công an thành phố; 

16. Trưởng phòng Nội vụ thành phố; 

17. Trưởng phòng Quản lý đô thị thành phố; 

18. Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố; 

19. Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố; 

20. Trưởng phòng Kinh tế thành phố; 

21. Chánh Văn phòng HĐND-UBND thành phố; 

22. Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố; 

23. Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố; 

24. Đội trưởng Đội Quản lý trật tự đô thị thành phố; 

25. Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể thao thành phố; 
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26. Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố; 

27. Giám đốc Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp thành phố; 

28. Giám đốc Ban Quản lý dự án ĐTXD thành phố; 

29. Đội trưởng Đội QLTT số 1; 

30. Chủ tịch UBND các phường, xã - Thành viên. 

 Điều 2. Nhiệm vụ của Ban Tổ chức 

1. Tham mưu cho UBND thành phố ban hành các Kế hoạch tổ chức các 
hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm các sự kiện quan trọng trên địa bàn thành phố 
Lạng Sơn năm 2020. 

2. Trực tiếp chỉ đạo, tổ chức các hoạt động kỷ niệm theo chương trình, kế 
hoạch; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện và báo cáo theo 
quy định. 

3. Kịp thời tổng kết đánh giá, rút kinh nghiệm và tham mưu biểu dương, 
khen thưởng các cơ quan, đơn vị, cá nhân đạt nhiều thành tích trong các phong 
trào thi đua và tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm. 

4. Trưởng Ban Tổ chức phân công nhiệm vụ cụ thể đối với thành viên. 

5. Cơ quan Thường trực của Ban Tổ chức là phòng Văn hóa và Thông tin 
thành phố Lạng Sơn. 

6. Ban Tổ chức tự giải thể sau khi hoàn thành  nhiệm vụ.  

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND-UBND thành phố, Trưởng các phòng, 
ban có liên quan và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành 
Quyết định này.  

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./. 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- Sở VH,TT&DL tỉnh (b/c); 
- TT Thành ủy (b/c); 
- TT HĐND TP; 
- CT, PCT UBND TP; 
- UBND các phường, xã; 
- CPVP, CVVX, QTM; 
- Lưu: VT, VH&TT, Trang TTĐT TP. 

CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 
 

Lê Trí Thức 
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