
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ LẠNG SƠN 

 

Số:            /GM-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

TP. Lạng Sơn, ngày        tháng 10 năm 2022 
 

GIẤY MỜI 

Duyệt tổng thể kịch bản lời dẫn; các nội dung, hình ảnh trình chiếu tại Lễ kỷ 

niệm 20 năm ngày thành lập thành phố Lạng Sơn (17/10/2002-17/10/2022) 
  

 

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

Lạng Sơn về tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập thành 

phố Lạng Sơn (17/10/2002-17/10/2022) và 72 năm Ngày giải phóng  thành phố Lạng 

Sơn (17/10/1950 -17/10/2022). UBND thành phố tổ chức duyệt tổng thể các kịch bản 

lời dẫn; các nội dung maket, hình ảnh trình chiếu tại Lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành 

lập thành phố với thời gian, địa điểm như sau: 

1. Thành phần mời 

- Đồng chí Nguyễn Văn Hạnh - Chủ tịch UBND thành phố; 

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

- Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành uỷ; 

- Lãnh đạo UBMTTQ Việt Nam thành phố; 

 - Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Phòng Văn hoá và Thông tin, Văn phòng 

HĐND-UBND TP, Phòng Nội vụ thành phố; Trung tâm Văn hoá - Thể thao TP. 

- Công ty cổ phần truyền thông Tô Thị; Công ty cổ phần sự kiện Đỏ (Giao 
phòng Văn hóa và Thông tin mời). 

2. Thời gian: Từ 16 giờ 00 phút, ngày 11 tháng 10 năm 2022 (thứ Ba). 

3. Địa điểm: Phòng họp II - UBND thành phố Lạng Sơn. 

4. Tổ chức thực hiện: 

- Giao Phòng Văn hóa và Thông tin phối hợp với đơn vị sự kiện chuẩn bị các 

nội dung trình chiếu; kịch bản chương trình. 

 - Giao Văn phòng HĐND-UBND thành phố: Chuẩn bị các điều kiện về 

phòng họp, máy chiếu... phục vụ công tác tổng duyệt. 

 Trân trọng kính mời các thành phần đến dự đúng thời gian, địa điểm trên./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 

- CT, PCT UBND TP; 

- CPVP, CVVX; 

- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
 

 
 

Vũ Lê Dũng 
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