
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 01 năm 2021 

 
QUYẾT ĐỊNH 

V/v thành lập Ban Tổ chức các hoaṭ đôṇg mừng Đảng, mừng xuân;  

các hoaṭ đôṇg Văn hóa - Du lic̣h và Lê ̃hôị truyền thống  

xuân Tân Sửu 2021 trên địa bàn thành phố Lạng Sơn  
 

 
 

 
 
 

 

 

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 Kế hoạch số 151/KH-UBND ngày 29/12/2020 của Ban chỉ đaọ 

các ngày kỷ niêṃ, các sư ̣kiêṇ quan troṇg tỉnh Lạng Sơn giai đoaṇ 2021 - 2025 

về tổ chức các ngày kỷ niệm, sự kiện quan trọng năm 2021 trên địa bàn tỉnh 
Lạng Sơn; 

Căn cứ Kế hoạch số 10/KH-UBND ngày 14/01/2021 của UBND thành phố  
về việc tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Tân Sửu năm 2021;  

Căn cứ Kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 15/01/2021 của UBND thành 
phố về việc tham gia Festival hoa Đào - Xuân Xứ Lạng năm 2021; 

Căn cứ Kế hoac̣h số 19/KH-UBND ngày 19/01/2021 của UBND thành 

phố về việc tổ chức các hoaṭ đôṇg Văn hóa - Du lic̣h và tổ chức Lê ̃hôị truyền 

thống xuân Tân Sửu 2021; 

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

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

 

Điều 1. Thành lập Ban Tổ chức các hoaṭ đôṇg mừng Đảng, mừng xuân; 

các hoaṭ đôṇg Văn hóa - Du lic̣h và Lê ̃hôị truyền thống xuân Tân Sửu 2021 trên 

địa bàn thành phố Lạng Sơn (sau đây gọi tắt là Ban Tổ chức) gồm các ông, bà 

có tên sau: 

1. Phó Chủ tịch UBND thành phố (phụ trách lĩnh vực văn hóa - xã hội) - 

Trưởng ban; 

2. Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin thành phố - Phó Trưởng ban 

Thường trực; 

3. Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể thao thành phố - Phó Trưởng ban; 

4. Mời Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố - Thành viên; 

 5. Mời Lãnh đạo Ban Dân vận Thành uỷ - Thành viên; 

 6. Mời Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy - Thành viên; 

 7. Mời Lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố - Thành viên; 

8. Mời Lãnh đạo Hội Cựu chiến binh thành phố - Thành viên; 

9. Mời Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố - Thành viên; 
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10. Mời Lãnh đạo Hội Nông dân thành phố - Thành viên; 

11. Mời Lãnh đạo Thành đoàn - Thành viên; 

12. Lãnh đạo Ban Chỉ huy quân sự thành phố - Thành viên; 

13. Lãnh đạo Công an thành phố - Thành viên; 

14. Lãnh đạo phòng Nôị vu ̣thành phố - Thành viên; 

15. Lãnh đạo phòng Kinh tế thành phố - Thành viên; 

16. Lãnh đạo phòng Quản lý đô thị thành phố - Thành viên; 

17. Lãnh đạo phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố - Thành viên; 

18. Lãnh đạo phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố - Thành viên; 

19. Lãnh đạo Văn phòng HĐND-UBND thành phố - Thành viên; 

20. Lãnh đạo phòng LĐTB&XH thành phố - Thành viên; 

21. Lãnh đạo phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố - Thành viên; 

22. Lãnh đạo Đội Quản lý trật tự đô thị thành phố - Thành viên; 

23. Lãnh đạo Trung tâm Y tế thành phố - Thành viên; 

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

Điều 2. Ban Tổ chức các hoaṭ đôṇg mừng Đảng, mừng xuân; các hoaṭ 

đôṇg Văn hóa - Du lic̣h và Lê ̃hôị truyền thống xuân Tân Sửu 2021 trên địa bàn 

thành phố Lạng Sơn có nhiệm vụ: 

1. Chỉ đaọ, hướng dâñ, phối hợp với các cơ quan, đơn vi ̣ liên quan triển 

khai thưc̣ hiêṇ các nhiệm vụ được giao, đảm bảo tổ chức thành công các hoaṭ 

đôṇg theo Chương trình, Kế hoac̣h đã đề ra.  

2. Các Thành viên Ban Tổ chức chủ động tham mưu cho UBND thành 

phố triển khai các nhiệm vụ của đơn vị mình theo phân công tại Kế hoạch số 

10/KH-UBND ngày 14/01/2021; Kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 15/01/2021; 

Kế hoac̣h số 19/KH-UBND ngày 19/01/2021 của UBND thành phố và các văn 

bản chỉ đạo, hướng dẫn liên quan. 

3. Trưởng Ban Tổ chức phân công các thành viên phu ̣trách đối với từng 

lê ̃hôị trên điạ bàn thành phố. 

4. Ban Tổ chức 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 

triển khai thưc̣ hiêṇ các nhiêṃ vu ̣đaṭ kết quả.  

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

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND-UBND thành phố, Trưởng phòng 

VHTT; Trưởng các phòng, ban liên quan; Chủ tịch UBND các phường, xã và 

các Thành viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- Như điều 3; 

- TT Thành ủy (b/c); 

- TT HĐND TP; 

- CT, PCT UBND TP; 

- Sở VH,TT&DL; 

- CPVP, CVVX, QTM; 

- Lưu: VT; Trang TTĐT TP. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

Nguyêñ Văn Haṇh 
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