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THÔNG BÁO 

Phân công nhiệm vụ công tác đón tiếp Đại biểu tham dự 

và hậu cần tại Chương trình “Lễ hội Trăng rằm Xứ Lạng” năm 2022 

 

Thực hiện Kế hoạch số 274/KH-UBND, ngày 12/8/2022 của UBND thành phố 

về tổ chức “Lễ hội Trăng rằm Xứ Lạng” năm 2022. UBND thành phố tổ chức Chương 

trình “Lễ hội Trăng rằm Xứ Lạng” năm 2022 với thời gian và địa điểm như sau: 

- Thời gian: Từ 14 giờ 00 phút đến 21 giờ 30 phút, ngày 09/9/2022 (tức 

14/8/2022 âm lịch – Thứ 6). 

Lưu ý: Bắt đầu đón tiếp Đại biểu từ 19 giờ 00 phút. 

- Địa điểm: Quảng trường đường Hùng Vương (phường Chi Lăng, thành 
phố Lạng Sơn). 

Để Chương trình Lễ hội diễn ra thành công theo kế hoạch, BTC bố trí lịch, 

phân công nhiệm vụ đón, tiếp Đại biểu và hậu cần với thành phần như sau: 

1. Tổ 1: Đón tiếp Đại biểu tại phía phải sân khấu (phía cầu Đông Kinh) 

- Thời gian và địa điểm: Có mặt từ 18 giờ 30 phút, ngày ngày 09/9/2022 

tại Quảng trường đường Hùng Vương. 

- Trang phục: Các Đ/c nữ Giáo viên được triệu tập mặc trang phục áo dài 

truyền thống (các trường mặc trang phục đồng màu); các Đ/c Lãnh đạo, chuyên viên 

các cơ quan, đơn vị thành phố mặc trang phục công sở trang trọng, lịch sự. Đeo thẻ 

Ban Tổ chức hoặc Thẻ Lễ tân Lễ hội đầy đủ. 

TT Thành phần Chức vụ, đơn vị công tác Nhiệm vụ 

1 Bà Lăng Thị Trịnh  

 Chánh Văn phòng HĐND-

UBND thành phố (SĐT: 

0886.768.999). 

Tổ trưởng 

Chỉ đạo chung công tác 

đón tiếp Đại biểu, hậu 

cần tại Chương trình 

2 Bà Nguyễn Lệ Thùy 

Trưởng phòng Giáo dục và Đào 

tạo thành phố - Thành viên BTC 

(SĐT:0989.655.789) 

Tổ phó, phối hợp nắm 

quân số Thành viên Tổ, 

phân công nhiệm vụ các 

đ/c Giáo viên được 

triệu tập 

3 Bà Hoàng Thị Tuyến 

Trưởng phòng Tài chính - Kế 

hoạch thành phố - Thành viên 

BTC (SĐT: 0985588358) 

Đón tiếp các Đại biểu 

về dự Chương trình 

4 Ông Trần Lệnh Trưởng 

Trưởng phòng Văn hóa và 

Thông tin thành phố - Thành 

viên BTC (SĐT: 0912813997) 

5 Bà Đinh Thị Hoa 

Giám đốc Trung tâm Y tế thành 

phố - Thành viên BTC  

(SĐT: 0913566639) 

6 Ông Hà Quang Nam  
Phó Trưởng phòng Tài nguyên và 

Môi trường thành phố - (SĐT: 
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TT Thành phần Chức vụ, đơn vị công tác Nhiệm vụ 

0914777252) 

7 Ông Hoàng Mạnh Trường 

Chuyên viên Văn phòng HĐND-

UBND thành phố  

(SĐT: 0889566266) 

8 
Nhóm 10 giáo viên trường 

tiểu học Hoàng Đồng 

Bà Nguyễn Thị Thu Nguyệt - 

Phó Hiệu trưởng trường tiểu học 

Hoàng Đồng (phụ trách nhóm 

giáo viên trường tiểu học Hoàng 

Đồng; SĐT: 0397055092) 

Gồm:  

- Bà Dương Mỹ Yên - Giáo viên 

trường tiểu học Hoàng Đồng 

(SĐT: 0988123021) 

- Bà Hoàng La Lan Huyền - 

Giáo viên trường tiểu học Hoàng 

Đồng (SĐT: 0912278188) 

- Bà Tô Thị Hiền Lương - Giáo 

viên trường tiểu học Hoàng 

Đồng (SĐT: 0985945467) 

- Bà Hà Thị Quyên - Giáo viên 

trường tiểu học Hoàng Đồng 

(SĐT: 0947966226) 

- Bà Hoàng Thị Hải - Giáo viên 

trường tiểu học Hoàng Đồng 

(SĐT: 0986488129) 

- Bà Nông Thúy Ngọc - Giáo viên 

trường tiểu học Hoàng Đồng (SĐT: 

0945029388) 

- Bà Dương Thị Thùy Diễm - 

Giáo viên trường tiểu học Hoàng 

Đồng (SĐT: 0346419620) 

- Bà Hoàng Thị Hiệu - Giáo viên 

trường tiểu học Hoàng Đồng 

(SĐT: 0979455368) 

- Bà Chu Thị Tuyết Nhung - 

Giáo viên trường tiểu học Hoàng 

Đồng (SĐT: 0399833733) 

- Bà Hoàng Thị Ly - Giáo viên 

trường tiểu học Hoàng Đồng 

(SĐT: 0945030096) 

Đứng thành 02 hàng để 

đón tiếp Đại biểu về dự 

Chương trình. Sau khi 

đón đại biểu, di chuyển 

vào vị trí xuất phát của 

Đoàn diễu hành, trực đôn 

đốc học sinh, sắp xếp vị 

trí đứng. 

 

 

2. Tổ 2: Đón tiếp Đại biểu tại phía trái sân khấu (phía Chùa Thành) 

- Thời gian và địa điểm: Có mặt từ 18 giờ 30 phút, ngày ngày 09/9/2022 

tại Quảng trường đường Hùng Vương. 

- Trang phục: Các Đ/c nữ Giáo viên được triệu tập mặc trang phục áo dài 

truyền thống (các trường mặc trang phục đồng màu); các Đ/c Lãnh đạo, chuyên viên 

các cơ quan, đơn vị thành phố mặc trang phục công sở trang trọng, lịch sự. Đeo thẻ 

Ban Tổ chức hoặc Thẻ Lễ tân Lễ hội đầy đủ. 
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TT Thành phần Chức vụ, đơn vị công tác Nhiệm vụ 

1 Ông Vũ Lê Dũng 

Phó Chánh Văn phòng HĐND-

UBND thành phố - Thành viên 

BTC (SĐT: 0949783666). 
Tổ trưởng 

2 Bà Nguyễn Thị Hoa  

Phó Trưởng phòng Giáo dục và 

Đào tạo thành phố (SĐT: 

0836991916) 

Tổ phó, phối hợp nắm 

quân số Thành viên Tổ, 

phân công nhiệm vụ các 

Đ/c Giáo viên được 

triệu tập 

3 Ông Nông Văn Huân  

Đội trưởng Đội Quản lý Trật tự 

đô thị thành phố - Thành viên 

BTC (SĐT: 0915162568) 

Đón tiếp các Đại biểu về 

dự Chương trình 

4 Ông Đinh Bằng Sơn 

Trưởng phòng Quản lý đô thị 

thành phố - Thành viên BTC 

(SĐT: 0982877648) 

5 Bà Trần Thị Mai Anh 

Trưởng phòng Tài nguyên và 

Môi trường thành phố - Thành 

viên BTC (SĐT: 0915475925) 

6 Ông Đoàn Mạnh Hùng 

Viên chức Trung tâm Văn hóa 

- Thể thao thành phố (SĐT: 

0916.306.899) 

7 
Nhóm 10 giáo viên trường 

Mầm non Hoàng Văn Thụ 

Bà Trần Thị Thắm - Phó 

Hiệu trưởng trường Mầm 

non Hoàng Văn Thụ (phụ 

trách nhóm giáo viên trường 

Mầm non Hoàng Văn Thụ; 

SĐT: 0982274288) 

Gồm: 

- Bà Ngyễn Thị Lan Anh - 

Giáo viên trường Mâm non 

Hoàng Văn Thụ (SĐT: 

0862525288) 

- Bà Nguyễn Thị Trà Ly - Giáo 

viên trường Mâm non Hoàng 

Văn Thụ (SĐT: 0374550802) 

- Bà Triệu Thị Thắm - Giáo 

viên trường Mâm non Hoàng 

Văn Thụ (SĐT: 0916668224) 

- Bà Chu Thị Oanh - Giáo viên 

trường Mâm non Hoàng Văn 

Thụ (SĐT: 0919064886) 

- Bà Lưu Thị Phương - Giáo 

viên trường Mâm non Hoàng 

Văn Thụ (SĐT: 090410348) 

- Bà Nguyễn Thị Hằng - Giáo 

viên trường Mâm non Hoàng 

Văn Thụ (SĐT: 0915338122) 

- Bà Lăng Lâm Phương Trang - 

Giáo viên trường Mâm non 

Hoàng Văn Thụ (SĐT: 

Đứng thành 02 hàng để 

đón tiếp Đại biểu về dự 

Chương trình 
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TT Thành phần Chức vụ, đơn vị công tác Nhiệm vụ 

0327357626) 

- Bà Nguyễn Thị Ngà - Giáo 

viên trường Mâm non Hoàng 

Văn Thụ (SĐT: 0955998189) 

- Bà Vi Thị Thu Hân - Giáo 

viên trường Mâm non Hoàng 

Văn Thụ (SĐT: 0981324389) 

- Bà Vũ Thị Thuý Liễu - Giáo 

viên trường Mâm non Hoàng 

Văn Thụ (SĐT: 0975430186) 

3. Tổ 3: Đưa Đại biểu vào vị trí ngồi và hỗ trợ chuẩn bị nước uống cho 

Đại biểu tại Khu vực Đại biểu (theo sơ đồ bố trí vị trí ngồi của Đại biểu) 

- Thời gian và địa điểm: Có mặt từ 18 giờ 45 phút, ngày 09/9/2022 tại 

Quảng trường đường Hùng Vương. 

- Trang phục: Các Đ/c nữ Giáo viên được triệu tập mặc trang phục áo dài 

truyền thống (các trường mặc trang phục đồng màu); các Đ/c Lãnh đạo, chuyên viên 

các cơ quan, đơn vị thành phố mặc trang phục công sở trang trọng, lịch sự. Đeo thẻ 

Ban Tổ chức hoặc Thẻ Lễ tân Lễ hội đầy đủ.  

TT Thành phần Chức vụ, đơn vị công tác Nhiệm vụ 

1 Bà Phạm Thị Thuận 

Phó Trưởng phòng Văn hóa – 

Thông tin thành phố (SĐT: 

0977236005) 

Tổ trưởng 

Kiểm tra, đôn đốc 

2 Bà Nguyễn Thúy Bắc 
Chuyên viên phòng GD-ĐT 

thành phố (SĐT: 0949982688) 

Tổ phó 

Hướng dẫn; 

Điểm danh quân số Tổ 3 

3 
Nhóm 10 giáo viên 

trường THCS Hoàng  

Đồng   

Bà Trần Thị Tuyến - Phó 

Hiệu trưởng trường THCS 

Hoàng Đồng (phụ trách 

nhóm giáo viên trường 

THCS Hoàng  Đồng; SĐT: 

0916767516) 

Gồm:  

- Bà Nguyễn Thị Loan - Giáo 

viên trường THCS Hoàng 

Đồng (SĐT: 0974047089) 

- Bà Trương Thị Bích Ngà - 

Giáo viên trường THCS Hoàng 

Đồng (SĐT: 0852105888) 

- Bà Nguyễn Thị Lan - Giáo 

viên trường THCS Hoàng 

Đồng (SĐT: 0949224581) 

- Bà Triệu Thị Hường - Giáo 

viên trường THCS Hoàng 

Đồng (SĐT: 0919368828) 

- Bà Nông Thanh Hoa - Giáo 

viên trường THCS Hoàng 

Đồng (SĐT: 0915162525) 

Hướng dẫn Đại biểu vào vị 

trí ngồi theo Thẻ Đại biểu 

hỗ trợ chuẩn bị nước uống 

cho Đại biểu (nước đóng 

chai + ống hút) 

Lưu ý: 15 giờ 00 phút, 

ngày 09/9/2022 có mặt tại 

Quảng trường Hùng 

Vương để cài các ống hút 

vào chai nước do Thành 

đoàn chuẩn bị 
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- Bà Nguyễn Thị Minh Ngọc - 

Giáo viên trường THCS Hoàng 

Đồng (SĐT: 0976324484) 

- Bà Nguyễn Thị Mai - Giáo 

viên trường THCS Hoàng 

Đồng (SĐT: 0944600668) 

- Bà Chu Minh Hòa - Giáo 

viên trường THCS Hoàng 

Đồng (SĐT: 0857515888) 

- Bà Nguyễn Thị Bình - Giáo 

viên trường THCS Hoàng 

Đồng (SĐT: 0964470526) 

- Bà Trần Thị Chuyền - Giáo 

viên trường THCS Hoàng 

Đồng (SĐT: 0944353388) 

4. Tổ 4: Phục vụ hỗ trợ khu vực sân khấu và công tác trao thưởng 

- Thời gian và địa điểm: Có mặt từ 18 giờ 45 phút, ngày ngày 09/9/2022 

tại Quảng trường đường Hùng Vương. 

- Trang phục: Các Đ/c nữ Giáo viên được triệu tập mặc trang phục áo dài 

truyền thống (các trường mặc trang phục đồng màu); các Đ/c Lãnh đạo, Chuyên viên 

các cơ quan, đơn vị thành phố mặc trang phục công sở trang trọng, lịch sự. Đeo thẻ 

Ban Tổ chức hoặc Thẻ Lễ tân Lễ hội đầy đủ.  

TT Thành phần Chức vụ, đơn vị công tác Nhiệm vụ 

1 Bà Lăng Thị Thưởng  

Phó Trưởng phòng Giáo dục và 

Đào tạo thành phố 

(SĐT: 0904411717) 
Tổ trưởng 

2 Bà Đào Thị Bình 
Chuyên viên Thành đoàn Lạng 

Sơn (SĐT: 0386806995) 

Tổ phó 

Hướng dẫn; Điểm 

danh quân số Tổ 3 

3 
Nhóm 10 giáo viên trường 

Mầm non Hoàng Văn Thụ 

Gồm: 10 Giáo viên trường 

Mầm non Hoàng Văn Thụ 

được trưng tập tại Tổ 2 do Bà 

Trần Thị Thắm - Phó Hiệu 

trưởng trường Mầm non 

Hoàng Văn Thụ phụ trách 

(SĐT: 0982274288) 

Sau khi đón đại biểu, 

di chuyển về phía sân 

khấu thường trực tại 

khu vực cánh gà sân 

khấu từ đầu Chương 

trình hỗ trợ công tác 

trao giải và các nhiệm 

vụ khác theo phân 

công của Tổ trưởng 

5.  Tổ 5: Tổ lấy thông tin đại biểu tham dự chương trình; làm biển chức danh của 

Đại biểu tham dự Chương trình Lễ hội, hỗ trợ sắp xếp vị trí ngồi các Đại biểu 

- Liên hệ với các cơ quan, lấy thông tin thành phần Đại biểu đến dự Chương 

trình kịp thời cung cấp cho Đ/c Dẫn Chương trình thực hiện công tác giới thiệu Đại 

biểu đảm bảo đúng, đủ, trang trọng, hoàn thành trước 09h00’ ngày 09/9/2022. 
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- Làm và bố trí biển chức danh của Đại biểu tham dự Chương trình, yêu cầu thực 

hiện xong công tác chuẩn bị, bố trí biển tên xong trước 15 giờ 00 phút, ngày 

09/9/2022 (Thứ sáu). 

- Phối hợp Thành đoàn để nhận Thông tin về việc bố trí bàn, ghế Đại biểu số 

lượng ghế dự kiến có thể bố trí biển tên. 

STT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác Nhiệm vụ 

1 Ông Vũ Lê Dũng 

Phó Chánh Văn phòng 

HĐND-UBND thành phố - 

Thành viên BTC (SĐT: 

0949783666). 

 

Tổ trưởng 

2 Đào Thị Bình 
Chuyên viên Thành đoàn 

(SĐT: 0386806995) 

Tổ phó  
Thực hiện, kiểm tra, 

đôn đốc, thường xuyên 

báo cáo Lãnh đạo Văn 

phòng HĐND-UBND 

tiến độ thực hiện 

3 Ông Lê Đức Huy 

Chuyên viên Văn phòng 

HĐND-UBND thành phố 

(SĐT: 0816345888) 

 

4 Ông Lương Bá Hùng 

Chuyên viên Văn phòng 

HĐND-UBND (SĐT: 

(0856.731.322) 

 

5 Ông Hoàng Mạnh Trường 

Chuyên viên Văn phòng 

HĐND-UBND thành phố  

(SĐT: 0889566266) 

 

6 Bà Mai Quỳnh Liên 

Chuyên viên Văn phòng 

HĐND-UBND thành phố 

(SĐT:0974025118) 

 

Lưu ý: Các Đ/c Giáo viên thuộc Tổ 1, Tổ 2, Tổ 3 sau khi hoàn thành nhiệm vụ 

đón tiếp Đại biểu, quay trở về Khu vực cánh gà sân khấu để hỗ trợ Tổ 4 thực hiện công 

tác trao thưởng và các nhiệm vụ khác phát sinh theo chỉ đạo của Tổ trưởng phụ trách. 

6. Một số yêu cầu: 

- Các Đ/c Tổ trưởng chủ động liên lạc với các thành viên trong Tổ. Nếu có 

vấn đề gì cần trao đổi trong thực hiện nhiệm vụ, các đồng chí thành viên các Tổ có 

trách nhiệm liên hệ với Tổ trưởng, Tổ phó để trao đổi, thực hiện nhiệm vụ đạt hiệu 

quả cao nhất (gửi kèm theo sơ đồ bố trí vị trí ngồi của Đại biểu dự Chương trình).   

- Đúng 14 giờ 00 phút, ngày 09/9/2022, yêu cầu các Đ/c Tổ trưởng, Tổ 

phó và tất cả các Đ/c Giáo viên được triệu tập có mặt tại Quảng trường đường 

Hùng Vương để tham dự phân công nhiệm vụ cụ thể theo sự hướng dẫn của Thành 

đoàn - Cơ quan Thường trực Ban Tổ chức Lễ hội.  

- Các Đ/c Lễ tân, thực hiện công tác hậu cần đeo Thẻ Lễ tân do Ban Tổ chức cung 

cấp trong quá trình thực hiện nhiệm vụ (Tổ trưởng hoặc Tổ phó nhận thẻ từ Ban Tổ chức  

- Cơ quan Thường trực Thành đoàn) tại Quảng trường đường Hùng Vương. 
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- Đúng 18 giờ 30 phút, ngày 09/9/2022, các Đ/c Thành viên của các Tổ tập 

trung tại Quảng trường Hùng Vương, thành phố Lạng Sơn để thực hiện nhiệm vụ 

theo phân công. Yêu cầu Trang phục: đối với các Đ/c nữ Giáo viên mặc áo dài 

truyền thống; các Đ/c Lãnh đạo, Chuyên viên các cơ quan, đơn vị thành phố mặc 

trang phục công sở trang trọng, lịch sự. 

- Đ/c Phó Hiệu trưởng các trường tiểu học Hoàng Đồng, Mầm non Hoàng 

Văn Thụ, THCS Hoàng Đồng được giao nhiệm vụ phụ trách các giáo viên thuộc 

đơn vị mình thực hiện điểm danh quân số, báo cáo thành phần có mặt tại thời gian 

được triệu tập và sau khi kết thúc Chương trình với Tổ phó các Tổ và Lãnh đạo 

phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố, lưu ý ghi lại danh sách các Đ/c vắng mặt, 

đến muộn và về trước (nêu rõ lý do). Các Đ/c Tổ phó nắm quân số Tổ mình thông 

tin Đ/c Nguyễn Thúy Bắc - Chuyên viên Phòng GD&ĐT thành phố - SĐT: 

0949982688 điểm danh, tổng hợp chung. 

Việc chọn cử nhân sự tham gia thực hiện nhiệm vụ đón tiếp Đại biểu tham 

dự Chương trình “Lễ hội Trăng rằm Xứ Lạng” năm 2022 là nhiệm vụ quan trọng, 

yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thành phố nghiêm túc thực hiện đúng 

thành phần, thời gian và địa điểm trên, phối hợp chặt chẽ với Ban Tổ chức triển 

khai, hoàn thành tốt các nhiệm vụ, yêu cầu được giao góp phần cho Chương trình 

Lễ hội diễn ra thành công (Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức được chọn cử 

có lý do đặc biệt không thể tham dự, yêu cầu Thủ trưởng đơn vị có trách nhiệm kịp 

thời thông tin, báo cáo rõ lý do và đề xuất thực hiện phương án thay thế ngay nhân 

sự tương đương). 

Thông báo này thay cho Giấy mời./. 

 

 

Nơi nhận: 
- CT, PCT UBND TP (B/c); 

- Thành viên BTC Lễ hội Trăng rằm  

Xứ Lạng năm 2022; 

- Các Đ/c phòng, ban, đơn vị thành phố 

 có tên trong danh sách;  

- Phòng GD&ĐT TP; 

- BGH trường tiểu học Hoàng Đồng, Mầm non 

Hoàng Văn Thụ, THCS Hoàng Đồng (đề nghị các 

nhà trường sao gửi thông báo đến các Đ/c Giáo 

viên có tên trong danh sách);  

- CPVP, CVVP; 

- Lưu: VT, Thành đoàn. 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND 

Nguyễn Thị Hồng Vân 
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