
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ  LẠNG SƠN 
 

Số: 583/GM-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

TP. Lạng Sơn, ngày 07 tháng 11 năm 2022 
 

GIẤY MỜI 

Dự  tiếp nhận kinh phí tài trợ lễ đón nhận và an táng hài cốt liệt sĩ di 

chuyển từ tỉnh Quảng Trị về Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Lạng Sơn 
__________________________ 

 

Thực hiện Chương trình số 21/CT-UBND, ngày 03/11/2022 của UBND thành 

phố Lạng Sơn tổ chức Lễ đón nhận, an táng hài cốt liệt sĩ di chuyển từ tỉnh Quảng 

Trị về Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Lạng Sơn; 

Ủy ban nhân dân thành phố trân trọng kính mời các thành phần đến dự tiếp 

nhận kinh phí tài trợ chương trình, cụ thể như sau: 

1. Thành phần mời  

+ Thường trực HĐND thành phố; 

+ Lãnh đạo UBND thành phố; 

+ Lãnh đạo UBMTTQVN thành phố; 

+ Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Phòng Lao động - Thương binh và Xã 

hội, Phòng Tài chính - Kế hoạch; Văn phòng HĐND-UBND thành phố; Ban chỉ 

huy quân sự thành phố, Công an thành phố; Hội Cựu chiến binh thành phố; 

+ Lãnh đạo UBND các phường, xã: Đông Kinh, Chi Lăng, Vĩnh Trại, 

Hoàng Văn Thụ, Hoàng Đồng, Mai Pha, Quảng Lạc;  

+ Đại diện thân nhân 12 gia đình liệt sĩ (Phòng LĐTBXH thành phố mời). 

+ Đại diện các doanh nghiệp tài trợ (Có giấy mời riêng); 

+ Phóng viên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Lạng Sơn, Báo Lạng 

Sơn (dự, đưa tin); 

2. Thời gian: 9 giờ 30 phút, ngày 10/11/2022 (thứ Năm). 

3. Địa điểm: Tại Phòng họp trực tuyến, tầng 3, UBND thành phố. 

Giao Phòng Lao động - TBXH chuẩn bị biển tiếp nhận kinh phí, Văn 

phòng HĐND-UBND thành phố chuẩn bị các điều kiện phục vụ buổi tiếp nhận. 

Ủy ban nhân dân thành phố Lạng Sơn trân trọng kính mời./. 

 

Nơi nhận: 
- Như TP mời (t/h); 
- CT, PCT UBND thành phố; 

- CPVP+CVVX; 

- Lưu VT. 

 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG  
 

 

 
 

Vũ Lê Dũng 
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