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TP. Lạng Sơn, ngày        tháng 12 năm 2022 
 

GIẤY MỜI 

Họp Ban Tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân; các hoạt động 

 Văn hóa, Du lịch và Lễ hội truyền thống xuân Quý Mão 2023 
  

 

Thực hiện Kế hoạch số 376/KH-UBND ngày 23/12/2022 của UBND  thành 

phố Lạng Sơn về tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân Quý Mão 2023; Kế 

hoạch số 378/KH-UBND, ngày 26/12/2022 của UBND thành phố về tổ chức các hoạt 

động Văn hóa - Du lịch và tổ chức Lễ hội truyền thống xuân Quý Mão năm 2023; 

Quyết định số 3382/QĐ-UBND,  ngày 26 tháng 12 năm 2022 của UBND thành 

phố thành lập Ban Tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân; Các hoạt động 

Văn hóa, Du lịch và Lễ hội truyền thống Xuân Quý Mão năm 2023 trên địa bàn 

thành phố Lạng Sơn.  

UBND  thành phố tổ chức họp triển khai nhiệm vụ các hoạt động mừng Đảng, 

mừng xuân với thời gian, địa điểm như sau: 

1. Thành phần 

- Đồng chí Nguyễn Văn Hạnh - Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Ban Tổ chức. 

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

Trưởng ban thường trực Ban Tổ chức; 

- Các đồng chí trong Ban Tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân; các 

hoạt động Văn hóa, Du lịch và Lễ hội truyền thống xuân Quý Mão 2023 (Theo Quyết 

định số 3382/QĐ-UBND, ngày 26 tháng 12 năm 2022 của UBND thành phố); 

- Phóng viên Báo Lạng Sơn; Đài Phát thanh và Truyền hình Lạng Sơn. 

2. Thời gian: Từ 14 giờ 00 phút, ngày 28 tháng 12 năm 2022 (thứ Tư). 

3. Địa điểm: Phòng họp trực tuyến, UBND thành phố Lạng Sơn. 

4. Tổ chức thực hiện: 

- Giao Phòng Văn hóa và Thông tin tham mưu chuẩn bị nội dung họp Ban 

Tổ chức, dự thảo phân công nhiệm vụ thành viên Ban Tổ chức; dự thảo Thể lệ cuộc 

thi và các văn bản, tài liệu liên quan; 

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

phòng họp; Báo cáo đề xuất thành phần mời và tham dự Hội thi Hương sắc ẩm 

thực thành phố Lạng Sơn mở rộng lần thứ V; Phối hợp chuẩn bị nội dung, tài liệu 

phục vụ cuộc họp; 



 - Đề nghị Thành Đoàn Lạng Sơn: Phối hợp chuẩn bị các nội dung dự kiến 

thực hiện các nhiệm vụ được giao; 

 - Các thành phần tham dự cuộc họp chủ động tham mưu, báo cáo đề xuất 

các nội dung nhiệm vụ được phân công; chủ động in ấn tài liệu đính kèm giấy 

mời, nghiên cứu nội dung, nhiệm vụ được phân công phát biểu tại cuộc họp. 

 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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