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GIẤY MỜI 

Dự họp duyệt các nội dung chuẩn bị tổ chức  

Diễn đàn trẻ em thành phố năm 2022 

 

 Thực hiện Kế hoạch số 290/KH-UBND ngày 09/9/2022 của UBND thành 

phố về tổ chức Diễn đàn trẻ em năm 2022. Để tổ chức Diễn đàn trẻ em cấp 

thành phố năm 2022 đảm bảo theo đúng Kế hoạch đề ra. 

 UBND thành phố tổ chức cuộc họp duyệt các nội dung chuẩn bị tổ chức 

Diễn đàn trẻ em thành phố năm 2022 như sau: 

 1. Thành phần mời: 

- Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Vân - UVBTV Thành ủy, Phó Chủ tịch 

UBND thành phố; 

- Lãnh đạo Phòng Giáo dục-Đào tạo thành phố và Chuyên viên phụ trách; 

- Lãnh đạo Phòng Văn hóa - Thông tin thành phố; 

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

- Lãnh đạo Thành Đoàn Lạng Sơn; 

- Lãnh đạo và Chuyên viên Phòng Lao động – TB&XH thành phố; 

- Lãnh đạo và Chuyên viên Văn phòng HĐND-UBND thành phố. 

2. Thời gian: 10 giờ 00 phút, ngày 16/11/2022 (Thứ Tư). 

 3. Địa điểm: Phòng họp 1 - UBND thành phố Lạng Sơn. 

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

Phòng Lao động - TBXH thành phố chủ trì, phối hợp với Phòng Giáo dục 

- Đào tạo, Thành Đoàn Lạng Sơn chuẩn bị các nội dung phục vụ cuộc họp. 

Trân trọng kính mời các đồng chí có trong thành phần đến dự đúng thời 

gian, địa điểm trên và chuẩn bị ý kiến phát biểu về nội dung liên quan (Tài liệu gửi 

kèm theo giấy 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 
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