
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 27 tháng 11 năm 2022 

 

GIẤY MỜI  

Họp thống nhất phân công nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị  

tại Lễ hội hoa Đào Xứ Lạng xuân Quý Mão 2023 
  

 

Thực hiện Kế hoạch số 233/KH-UBND, ngày 11 tháng 11 năm 2022 của 

UBND tỉnh Lạng Sơn tổ chức Lễ hội hoa Đào Xứ Lạng xuân Quý Mão 2023; 

Căn cứ Quyết định số 1894/QĐ-UBND, ngày 26/11/2022 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc thành lập Ban Tổ chức và các tiểu ban phục vụ Lễ hội hoa 

Đào Xứ Lạng xuân Quý Mão 2023. UBND thành phố Lạng Sơn mời tham dự 

họp thống nhất phân công nhiệm vụ tại Lễ hội hoa Đào tỉnh với thành phần, thời 

gian và địa điểm như sau: 

1. Thành phần: 

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

- Lãnh đạo các Phòng: Văn hóa và Thông tin; Quản lý Đô thị; Tài nguyên và 

Môi trường; Tài chính - Kế hoạch; Kinh tế; Văn phòng HĐND-UBND thành phố; 

- Đại diện lãnh đạo Công an thành phố; 

- Lãnh đạo Trung tâm Văn hóa - Thể thao thành phố; 

- Lãnh đạo UBND các phường, xã: Chi Lăng, Hoàng Đồng, Quảng Lạc. 

 2. Thời gian: 14h00 phút, ngày 28 tháng 11 năm 2022. 

3. Địa điểm: Phòng họp I, trụ sở UBND thành phố  

(số 02, đường Lê Lợi, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn). 

4. Tổ chức thực hiện:  

- Phòng Văn hóa và Thông tin: Tham mưu chuẩn bị tài liệu liên quan 

phục vụ cuộc họp; 

- Văn phòng HĐND và UBND thành phố: Chuẩn bị phòng họp, nước 

uống; Phát hành giấy mời đến các thành phần dự Hội nghị; 

- Các cơ quan, đơn vị liên quan: Cử cán bộ tham dự Hội nghị đúng thành 

phần mời; các đơn vị chủ động in tài liệu gửi kèm giấy mời, nghiên cứu các 

nội dung nhiệm vụ được phân công và tham gia phát biểu ý kiến. 

 Trân trọng kính mời các đại biểu tham dự đúng thời gian, thành phần, địa 

điểm trên./ 

Nơi nhận:  

- Như thành phần; 

- CT, các PCT UBND TP; 

- CPVP, CV, QTM; 

- Lưu: VT . 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

Vũ  Lê Dũng 



 

 


		2022-11-27T15:59:35+0700


		2022-11-27T15:59:36+0700


		2022-11-27T15:59:55+0700




