
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ LẠNG SƠN 
 

Số:        /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

TP. Lạng Sơn, ngày       tháng 3  năm 2020 

 
QUYẾT ĐỊNH 

V/v thay đổi thành viên Ban Tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến 

thành phố Lạng Sơn lần thứ III năm 2020 

 

  

CHỦ TỊCH UỶ 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 125/KH-UBND, ngày 17/7/2019 của UBND tỉnh Lạng 

Sơn về tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến các cấp và Đại hội Thi 

đua yêu nước tỉnh Lạng Sơn lần thứ V tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn 

quốc lần thứ X; 

  Căn cứ Hướng dẫn số 296 /HD-SNV, ngày 04/12/2019 của Sở Nội vụ tỉnh 

Lạng Sơn về việc tổ chức hội nghị và công tác khen thưởng tại Hội nghị biểu 

dương điển hình tiên tiến các cấp tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Lạng Sơn 

lần thứ V, năm 2020; 

Căn cứ Kế hoạch số 228/KH-UBND ngày 25/7/2019 của UBND thành phố 

Lạng Sơn về Tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến các cấp và Đại hội 

Thi đua yêu nước tỉnh Lạng Sơn lần thứ V tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn 

quốc lần thứ X; Hướng dẫn số 3105/HD-UBND ngày 10/12/2019 của UBND 

thành phố Lạng Sơn về việc Tổ chức hội nghị và công tác khen thưởng tại Hội 

nghị biểu dương điển hình tiên tiến các cấp tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh 

Lạng Sơn lần thứ V, năm 2020; 

Căn cứ Quyết định số 292/QĐ-UBND ngày 11/02/2020 của UBND thành 

phố về việc thành lập Ban Tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến thành phố Lạng 

Sơn lần thứ III năm 2020; 

 Xét đề nghị của Trưởng ban Tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến thành phố 

Lạng Sơn lần thứ III năm 2020, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

 Điều 1. Thay đổi thành viên Ban Tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến thành 

phố Lạng Sơn lần thứ III năm 2020 cụ thể như sau: 

Ông Đỗ Thành Chung, Phó Trưởng Công an thành phố - Ủy viên. (Thay 

ông Hoàng Đức Tú, Phó Trưởng Công an thành phố - Ủy viên do đã chuyển công 

tác). 

Điều 2. Thành viên Ban Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ tại Quyết định số 

292/QĐ-UBND ngày 11/02/2020 của Chủ tịch UBND thành phố cụ thể như sau:  
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1. Tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến thành phố Lạng Sơn lần thứ III năm 

2020 theo Kế hoac̣h tổ chức Hôị nghi ̣đa ̃đươc̣ phê duyêṭ. 

2. Trưởng Ban Tổ chức có nhiệm vụ chỉ đạo, điều hành hoạt động chung 

của Ban và các thành viên. 

3. Các thành viên Ban Tổ chức có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ được 

phân công; phối hợp thực hiện tốt Kế hoạch tổ chức Hội nghị. 

 4. Ban Tổ chức Hội nghị sử dụng con dấu của UBND thành phố để chỉ đạo 

thực hiện công việc của Hội nghị.  

5. Ban Tổ chức tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ tổ chức Hội nghị. 

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND-UBND; Trưởng ban Tổ chức Hội nghị 

điển hình tiên tiến thành phố Lạng Sơn lần thứ III năm 2020; Thủ trưởng đơn vị 

có thành viên tham gia Ban Tổ chức và cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm 

thi hành Quyết định này./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- TT Thành uỷ (B/c); 

- TT HĐND TP; 

- CT, các PCT UBND TP; 

- Các TV BTC theo Quyết định số  

292/QĐ-UBND ngày 11/02/2020; 

- UBND các phường, xã; 

- Lưu: VT; TTT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lê Trí Thức 
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