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GIẤY MỜI 

Dự họp Quán triệt công tác chuẩn bị Lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập 

thành phố Lạng Sơn và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba 
 

 Thực hiện Kế hoạch số 95/KH-UBND ngày 11/3/2022 của UBND thành 

phố về việc Tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập 

thành phố Lạng Sơn và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba. Để Lễ kỷ 

niệm diễn ra thành công theo đúng Kế hoạch, UBND thành phố trân trọng kính 

mời các đồng chí dự họp quán triệt một số nội dung công tác chuẩn bị, cụ thể 

như sau: 

1. Thành phần mời 

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

- Các đồng chí Ủy viên BTV Thành ủy (có giấy mời riêng); 

- Lãnh đạo UBND thành phố Lạng Sơn; 

- Đ/c Chánh Văn phòng Thành ủy; 

- Thủ trưởng các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, đoàn thể thuộc thành phố; 

- Đại diện Công ty TNHH Huy Hoàng; 

- Đại diện Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn; 

- Lãnh đạo, Chuyên viên Văn phòng HĐND-UBND thành phố; 

- Đ/c Bí thư Đảng ủy; Chủ tịch UBND các phường, xã. 

2. Thời gian: 14 giờ 00 phút, ngày 29/9/2022 (thứ Năm). 

 3. Địa điểm: Hội trường tầng 4, Trụ sở HĐND-UBND thành phố. 

 4. Tổ chức thực hiện: 

- Giao Phòng VH-TT thành phố: Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên 

quan Báo cáo tổng hợp các nội dung triển khai thực hiện Kế hoạch số 95/KH-

UBND ngày 11/3/2022 của UBND thành phố. 

- Các cơ quan, đơn vị: Chuẩn bị báo cáo nội dung liên quan đơn vị phụ 

trách khi được yêu cầu; Chủ động in tài liệu họp gửi kèm giấy mời. 

UBND thành phố Lạng Sơn trân trọng kính mời./. 
 

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 

- CPVP, CVVX, QTM; 

- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

Vũ Lê Dũng 
 


		2022-09-28T13:43:06+0700


		2022-09-28T13:43:12+0700


		2022-09-28T13:43:13+0700


		2022-09-28T13:43:23+0700




