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GIẤY MỜI 

 Dự Chương trình Biểu dương Gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc và giao 

lưu văn nghệ kỷ niệm ngày Gia đình Việt Nam (28/6) năm 2022 

 

Thực hiện Kế hoạch số 222/KH-BCĐ ngày 31/5/2022 của Ban chỉ đạo 

công tác Gia đình thành phố Lạng Sơn về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng 

Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình; Tháng hành động 

vì trẻ em và Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 năm 2022 trên địa bàn thành phố 

Lạng Sơn. Ban chỉ đạo công tác Gia đình thành phố mời dự Chương trình với 

thành phần, thời gian và địa điểm như sau: 

1. Thành phần mời: 

- Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (có giấy mời riêng);  

- Lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh (có giấy mời riêng); 

- Thường trực Thành ủy (có giấy mời riêng); 

- Thường trực HĐND thành phố (có giấy mời riêng); 

- Lãnh đạo UBMTTQ Việt nam thành phố (có giấy mời riêng); 

- Lãnh đạo UBND thành phố; 

- Các thành viên Ban Chỉ đạo Công tác gia đình trên địa bàn thành phố 

Lạng Sơn (theo Quyết định số 1104/QĐ-UBND ngày 27/5/2013 của UBND 

thành phố Lạng Sơn); 

- Lãnh đạo các phòng, cơ quan, đơn vị thuộc thành phố; 

- Lãnh đạo UBND các phường, xã;  

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

+ Thành viên Ban Chỉ đạo Công tác gia đình các phường, xã; 

+ Các gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc tham dự Chương trình biểu 

dương gia đình văn hóa tiêu biểu trên địa bàn thành phố. 

2. Thời gian: 01 buổi từ 20 giờ 00, ngày 17/6/2022 (tối thứ Sáu). 

3. Địa điểm: Tại khu vực sân khấu chính đối diện Đền Tả Phủ, Phố đi bộ 

Kỳ Lừa, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn. 
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4. Nội dung: 

Chương trình Biểu dương Gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc và giao lưu 

văn nghệ kỷ niệm ngày Gia đình Việt Nam (28/6) năm 2022. 

Ban chỉ đạo công tác Gia đình thành phố Lạng Sơn trân trọng được đón tiếp./. 
                                                                          

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 

- CT UBND TP (b/c); 

- CPVP, CVVX; 
- Lưu: VT, QTM. 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 
 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND 

Nguyễn Thị Hồng Vân 
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