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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM     

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:            /GM-UBND TP. Lạng Sơn, ngày        tháng 5 năm 2022 
 

GIẤY MỜI 

Họp xem xét dự thảo danh mục tên đường, phố đề nghị bổ sung vào Ngân 

hàng tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

 

 Thực hiện Thông báo số 275/TB-UBND ngày 19/5/2022 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về Kết luận của đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường 

trực UBND tỉnh tại cuộc họp chuyên đề xem xét dự thảo Quyết định của UBND 

tỉnh ban hành ngân hàng tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn, UBND thành phố Lạng Sơn tổ chức cuộc họp xem xét dự thảo danh 

mục tên đường, phố đề nghị bổ sung vào Ngân hàng tên đường, phố và công trình 

công cộng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, cụ thể như sau: 

1. Thành phần 

 - Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Vân, Phó Chủ tịch UBND thành phố: Chủ trì;  

- Mời đại diện Lãnh đạo: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, 

Ban Tuyên giáo Thành ủy, Ban Kinh tế – Xã hội Hội đồng nhân dân thành phố; 

- Đại diện Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Phòng Giáo dục và Đào tạo, 

phòng Nội vụ, phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, phòng Quản lý Đô thị; 

Trung tâm Văn hóa - Thể thao.  

- Đại diện Lãnh đạo UBND các phường, xã. 

 2. Thời gian: 01 buổi, bắt đầu từ 08 giờ 00’, ngày 25/05/2022 (thứ Tư). 

3. Địa điểm: Phòng Họp trực tuyến UBND thành phố.  

4. Phân công nhiệm vụ 

- Giao phòng Văn hóa & Thông tin chuẩn bị tài liệu và báo cáo tại cuộc họp.  

- Các thành phần dự họp chủ động cập nhật, nghiên cứu trước tài liệu và chuẩn 

bị ý kiến phát biểu tại cuộc họp (tài liệu gửi kèm theo Giấy mời này). 

- Văn phòng HĐND-UBND thành phố chuẩn bị phòng họp và các điều kiện 

phục vụ cuộc họp. 

UBND thành phố trân trọng kính mời./. 

Nơi nhận:                                                                                     
- Như thành phần mời;                                                                         

- C, PCVP UBND thành phố;  

- Lưu: VT 

 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Vũ Lê Dũng 
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