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TP. Lạng Sơn,  ngày        tháng 12 năm 2022 
 

GIẤY MỜI  

Họp xin ý kiến nội dung hồ sơ và bản đồ khoanh vùng bảo vệ di tích  

trình xếp hạng di tích cấp tỉnh 
  

 

Thực hiện Kế hoạch số 249/KH-UBND, ngày 08 tháng 7 năm 2022 của 

UBND thành phố Lạng Sơn lập hồ sơ di tích đền Cô bé thượng ngàn, phường 

Chi Lăng; đình Pác Mòong xã Quảng Lạc trình xếp hạng di tích cấp tỉnh. UBND 

thành phố Lạng Sơn mời các thành phần tham dự họp xin ý kiến nội dung hồ sơ 

và bản đồ khoanh vùng bảo vệ di tích trình xếp hạng di tích cấp 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 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh; Sở Tài nguyên và Môi 

trường tỉnh (Có giấy mời riêng); 

- Lãnh đạo Bảo tàng tỉnh và chuyên viên phụ trách (Có giấy mời riêng); 

- Lãnh đạo các Phòng: Văn hóa và Thông tin; Tài nguyên và Môi trường 

thành phố; 

- Lãnh đạo UBND phường Chi Lăng, xã Quảng Lạc; Công chức Địa 

chính - Xây dựng; Công chức Văn hóa - Xã hội; Trưởng thôn Quảng Trung I; 

Khối trưởng khối Cửa Đông (Đề nghị UBND phường Chi Lăng và xã Quảng 

Lạc mời giúp) 

 2. Thời gian: 8 giờ 00 phút, ngày 06 tháng 12 năm 2022. 

3. Địa điểm: Phòng họp Trực tuyến, 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 hội trường, nước 

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

- Các cơ quan, đơn vị liên quan; UBND phường Chi Lăng, xã Quảng Lạc: 

Cử cán bộ tham dự Hội nghị đúng thành phần mời; nghiên cứu các nội dung tài liệu 

đính kèm 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 
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