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GIẤY MỜI  

Dự công bố quyết định bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng  

Văn hóa và Thông tin thành phố Lạng Sơn 
 

 

Thực hiện Chương trình công tác năm 2021, UBND thành phố Lạng Sơn 

tổ chức công bố Quyết định bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng Văn hóa và Thông 

tin thành phố Laṇg Sơn với thành phần, thời gian và địa điểm như sau: 

1. Thành phần mời:  

- Thường trực Thành ủy; 

- Thường trực HĐND thành phố; 

- Lãnh đạo UBND thành phố; 

- Lãnh đạo Phòng Nội vụ thành phố; 

- Lãnh đạo Văn phòng HĐND-UBND thành phố; 

- Toàn thể Lãnh đạo; công chức, viên chức, người lao động Văn phòng 

Thành ủy; phòng Văn hóa và Thông tin thành phố. 

- Đồng chí Trần Lệnh Trưởng – Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin 

Thành phố; 

2. Thời gian: Từ 07 giờ 30 phút, ngày 04/52021.  

(Đề nghi ̣ lãnh đaọ; công chức, viên chức các cơ quan có măṭ taị Phòng 

họp trực tuyến 10 phút trước thời điểm bắt đầu chương trình) 

3. Địa điểm: Phòng họp trực tuyến- UBND thành phố. 

4. Nội dung: Dự công bố Quyết định bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng 

Văn hóa và Thông tin thành phố. 

5. Tổ chức thực hiện: 

5.1. Phòng Nội vụ thành phố: Chuẩn bị Quyết định bổ nhiệm (kèm cặp 

trao quyết định).  

5.2. Trung tâm Văn hóa - Thể thao thành phố: Chuẩn bị Ma-két phục vụ 

buổi công bố Quyết định (xong trước 15h ngày 03/5/2021). 
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5.3. Văn phòng HĐND - UBND thành phố: Thực hiện công tác ổn định 

tổ chức, tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu; Chuẩn bị Hội trường, bố trí chỗ ngồi, 

hoa tặng chúc mừng cá nhân đươc̣ bổ nhiêṃ.  

Trân trọng kính mời các đồng chí đến dự đúng thời gian, địa điểm trên./. 

(Có dự kiến Chương trình và nội dung Ma két kèm theo) 

 
 

 

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 

- C,PCVP; 

- Lưu: VT. 

 

 

TL. CHỦ TỊCH 

  CHÁNH VĂN PHÒNG 
 

 
 

 

 

 

 

 

Hoàng Thái Lâm 
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CHƯƠNG TRÌNH 

Công bố Quyết định công tác tổ chức cán bộ 
 

* Thời gian: Từ 07 giờ 30 phút, ngày 04/5/2021. 

* Địa điểm: Phòng họp trực tuyến - UBND thành phố. 

  

STT Nội dung Thực hiện 

1 Ổn định tổ chức, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu 
Lãnh đạo Văn phòng 

HĐND-UBND TP 

2 Công bố Quyết định về công tác tổ chức cán bộ 
Trưởng phòng Nội vụ 

thành phố 

3 Trao Quyết định 
Đ/c Chủ tịch UBND 

thành phố 

4 Tặng hoa chúc mừng và phát biểu giao nhiệm vụ Lãnh đạo thành phố 

5 
Cá nhân được bổ nhiệm lãnh đạo phát biểu nhận 

nhiệm vụ 
Đ/c  Trần Lệnh Trưởng 

6 Kết thúc Chương trình 
Lãnh đạo Văn phòng 

HĐND-UBND TP 

 

Nội dung Ma két: 

THÀNH PHỐ LẠNG SƠN 

CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH 

CÔNG TÁC TỔ CHỨC CÁN BỘ 
 

TP. Lạng Sơn, ngày 04 tháng 5 năm 2021 
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