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GIẤY MỜI 
Dự lớp tập huấn Phong trào "Toàn dân đoàn kết  

xây dựng đời sống văn hóa" năm 2019 
   

Thực hiện Kế hoạch số 48/KH-BCĐ ngày 09/5/2019 của Ban chỉ đạo 
Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" tỉnh Lạng Sơn về 
việc tổ chức lớp tập huấn Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn 
hóa" năm 2019. Ban chỉ đạo Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống 
văn hóa" thành phố phối hợp tổ chức lớp tập huấn Phong trào "Toàn dân đoàn kết 
xây dựng đời sống văn hóa" năm 2019 trên địa bàn thành phố với thành phần, 
thời gian và địa điểm như sau: 

1. Thành phần mời: 

Đề nghị UBND các phường, xã mời giúp các thành phần sau: 

- Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam các phường, xã;  

- Cán bộ Văn hóa - Xã hội các phường, xã; 

- Khối trưởng, trưởng thôn 91 khối, thôn trên địa bàn. 

2. Thời gian: 01 buổi, từ 08 giờ 00 phút, ngày 13/6/2019 (thứ Năm). 

3. Địa điểm: Tại Hội trường tầng IV - UBND thành phố Lạng Sơn (số 30 
đường Lê Lợi, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn). 

4. Nội dung:  

- Triển khai nội dung thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng 
đời sống văn hóa” năm 2019; Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 122/2018/NĐ-
CP ngày 17/9/2018 của Chính phủ; Xây dựng hương ước, quy ước gắn với phong 
trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”… 

- Trao đổi, chia sẻ một số kinh nghiệm nhằm tăng cường thực thi pháp luật 
về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước; nâng cao chất lượng các danh hiệu 
Gia đình văn hoá, Khu dân cư văn hoá trong giai đoạn tới. 

5. Tổ chức thực hiện: 

- Giao Phòng VHTT thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch số 48/KH-BCĐ 
ngày 09/5/2019 của Ban chỉ đạo tỉnh. 

- Văn phòng HĐND - UBND thành phố bố trí địa điểm phục vụ hội nghị. 

Trân trọng kính mời đại biểu tham dự đúng thời gian, địa điểm trên./. 
 

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 
- CT, CT UBND TP (b/c); 
- Lưu: VT. 
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