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Kính gửi: Các thành phần tham dự  

  

 Thực hiện Thông báo số 68-TB/BTCTU, ngày 10/5/2022 của Ban Tổ chức 

Tỉnh ủy Lạng Sơn về việc thông báo Chương trình thăm, làm việc của đồng chí Bí 

thư Tỉnh ủy và lãnh đạo Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tại thành phố 

Lạng Sơn và huyện Cao Lộc; 

Ban Thường vụ Thành uỷ trân trọng kính mời các đồng chí dự chương trình 

thăm, làm việc của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và lãnh đạo Học viện Chính trị quốc 

gia Hồ Chí Minh tại thành phố Lạng Sơn, cụ thể như sau: 

1. Thời gian: Từ 14 giờ 00, ngày 12/5/2022 (Thứ Năm).   

2. Địa điểm: Nhà văn hóa Khối 1, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn. 

3. Thành phần:  

3.1. Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh: Theo thông báo số 68-

TB/BTCTU, ngày 10/5/2022 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy. 

3.2. Đoàn công tác của tỉnh: Theo thông báo số 68-TB/BTCTU, ngày 

10/5/2022 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy. 

3.3. Thành phần của thành phố Lạng Sơn: 

- Đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư 

Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, 

- Đồng chí Nguyễn Văn Hạnh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, 

- Đại diện lãnh đạo các đơn vị: Ban Tổ chức Thành ủy, Phòng Nội vụ, Công 

an thành phố, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố. 

3.4. Thành phần của Phường Tam Thanh và Khối 1 (Đề nghị Đảng ủy 

phường mời giúp). 

- Phường Tam Thanh: Bí thư Đảng ủy phường, Chủ tịch UBND phường, 

Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường, Trưởng các tổ chức chính trị - xã hội phường, 

Trưởng Công an phường. 

- Khối 1: Bí thư Chi bộ; Trưởng khối; Trưởng ban Công tác Mặt trận; Chi 

hội trưởng: Chi hội Phụ nữ, Chi hội Nông dân, Chi hội Cựu Chiến binh; Bí thư 

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Khối đội trưởng; nhân viên y tế khối phố; Cộng tác 

viên dân số – KHHGĐ; Hội người cao tuổi, Hội Chữ Thập đỏ; đại diện người có 

uy tín ở khối phố. 
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4. Tổ chức thực hiện: 

4.1. Phường Tam Thanh 

- Mời các thành phần của Phường, Khối 1 tham dự chương trình làm việc. 

- Chỉ đạo Khối 1 chuẩn bị tốt các điều kiện đảm bảo cho buổi làm việc. 

4.2. Ban Tổ chức Thành ủy 

- Chỉ đạo Đảng ủy phường Tam Thanh chuẩn bị chu đáo về nội dung phục 

vụ buổi làm việc (báo cáo, biểu mẫu, phiếu khảo sát...). 

- Báo cáo thành phần làm việc cụ thể của thành phố, của phường, của khối 1 

với Ban Tổ chức Tỉnh ủy. 

- Cử thư ký ghi biên bản tại buổi làm việc. 

4.3. Văn phòng Thành ủy 

- Ban hành Công văn mời các thành phần tham dự chương trình làm việc. 

- Phối hợp với Văn phòng HĐND và UBND thành phố bố trí phương tiện 

cho các thành phần tham dự của thành phố. 

- Phối hợp với Ban Tổ chức Thành ủy và Đảng ủy Phường Tam Thanh chuẩn 

bị cơ sở vật chất và các điều kiện phục vụ chương trình làm việc. 

Thành uỷ Lạng Sơn trân trọng kính mời các đồng chí tham dự. 

(Gửi kèm Thông báo số 68-TB/BTCTU, ngày 10/5/2022 của Ban Tổ chức 

Tỉnh ủy Lạng Sơn). 

Nơi nhận: 
- Thường trực Thành ủy (b/c), 

- Như trên, 

- Văn phòng HĐND-UBND TP, 

- C, PCVP TU, CV TH, 

- Lưu VT. 

T/L BAN THƯỜNG VỤ 

 CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

( Đã ký ) 

 

 

Nguyễn Mạnh Hùng 
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