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Số:        /GM-UBND TP. Lạng Sơn, ngày      tháng 12 năm 2022 

 

GIẤY MỜI 

Họp xem xét phương án trang trí đường hoa Xuân Xứ Lạng năm 2023; 

trang trí hoa cảnh phục vụ Tết Nguyên đán Quý Mão 

 và các lễ hội Xuân năm 2023 (lần 3) 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Thực hiện Chương trình công tác; UBND thành phố tổ chức họp xem xét 

phương án thiết kế trang trí đường hoa xuân Xứ Lạng; trang trí hoa cảnh phục vụ 

Tết Nguyên đán Quý Mão và lễ hội Xuân năm 2023 với nội dung như sau: 

 1. Thành phần 

- Mời Thường trực Thành ủy (Có GM riêng); 

 - Mời Thường trực HĐND thành phố; 

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

 - Đồng chí Đặng Quốc Minh, Phó Chủ tịch UBND thành phố; 

- Lãnh đạo Ủy ban MTTQVN thành phố; 

- Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy; 

- Lãnh đạo Ban Kinh tế - Xã hội, HĐND thành phố; 

- Lãnh đạo Thành đoàn; 

 - Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: phòng Quản lý đô thị, phòng Tài chính - 

Kế hoạch, phòng Tài nguyên và Môi trường, phòng Văn hóa - Thông tin, phòng 

Kinh tế, phòng Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm Văn hóa - Thể thao thành phố; 

 - Lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng HĐND-UBND thành phố; 

- Lãnh đạo UBND phường Chi Lăng; 

 - Đơn vị tư vấn thiết kế (phòng Quản lý đô thị thành phố mời). 

 2. Thời gian:Từ 14 giờ 00, ngày 07/12/2022 (thứ Tư). 

 3. Địa điểm: Phòng họp trực tuyến, trụ sở HĐND-UBND thành phố. 

 4. Tổ chức thực hiện 

 Giao phòng Quản lý đô thị phối hợp với đơn vị tư vấn thiết kế chuẩn bị 

báo cáo, hồ sơ, tài liệu, hình ảnh trình chiếu phục vụ họp. 

 UBND thành phố trân trọng kính mời các thành phần tham dự./. 

 
 

 

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 

- CT, PCT UBND (b/c); 

- C, PCVP, CV; 

- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

Hoàng Văn Đức 
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