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Số:         /UBND-VHTT 

V/v đề xuất, đăng ký tổ chức các hoạt động 

chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng 

Lạng Sơn (17/10/1950 - 17/10/2020) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
TP. Lạng Sơn, ngày      tháng  3 năm 2020 

 
 

 

Kính gửi:  

- Các phòng, ban, ngành, Đảng, đoàn thể thành phố; 

- Ủy ban nhân dân các phường, xã. 
  

 

Ngày 26/12/2019, UBND thành phố đã ban hành Kế hoạch số 346/KH-

UBND về việc tổ chức các ngày kỷ niệm, sự kiện quan trọng năm 2020 trên địa 

bàn thành phố Lạng Sơn, trong đó sẽ tổ chức một số nội dung, hoạt động chào 

mừng kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng Lạng Sơn. Tuy nhiên, chưa đầy đủ các 

nội dung hoạt động theo tình hình thực tế trên địa bàn. 

Để có cơ sở xây dựng Kế hoạch của UBND thành phố về việc tổ chức các 

hoạt động chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng Lạng Sơn (17/10/1950 - 

17/10/2020) , UBND thành phố đề nghị các phòng, ban, ngành, Đảng, đoàn thể 

và UBND các phường, xã căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị và tình hình 

thực tế, đề xuất tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày giải 

phóng Lạng Sơn (17/10/1950 - 17/10/2020). Nội dung đề xuất như sau: 

 - Tên hoạt động kỷ niệm (hoặc công trình chào mừng); 

 - Thời gian, địa điểm tổ chức hoạt động; 

 - Thành phần tham dự; 

 - Dự kiến nội dung chương trình;  

 - Đơn vị chủ trì thực hiện; 

 - Đơn vị phối hợp; 

 - Đề xuất nguồn kinh phí (do ngân sách Nhà nước; xã hội hóa...). 

UBND thành phố đề nghị các phòng, ban, đơn vị gửi nội dung đề xuất, 

đăng ký về UBND thành phố (qua phòng Văn hóa và Thông tin thành phố) trước 

ngày 12/03/2020 để tổng hợp, xây dựng Kế hoạch của UBND thành phố.  
   

Nơi nhận: 
- TT Thành ủy (b/c); 

- TT HĐND TP; 

- CT, các PCT UBND TP; 

- Như kính gửi; 

- Lưu: VT; Trang TTĐT TP. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

  

 

 

 

 

Nông Bích Diệp 
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