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GIẤY MỜI 

Gặp mặt cán bộ Quân đội nghỉ hưu trên địa bàn  

thành phố Lạng Sơn năm 2022 
 

Thực hiện Kế hoạch số 367/KH-UBND ngày 05/12/2022 về Kế hoạch Tổ 

chức gặp mặt cán bộ Quân đội nghỉ hưu trên địa bàn thành phố Lạng Sơn năm 

2022. Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức gặp mặt cán bộ Quân đội nghỉ hưu 

trên địa bàn nhân dịp chào mừng kỷ niệm 78 năm Ngày thành lập Quân đội nhân 

dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2022) và 33 năm Ngày hội Quốc phòng toàn 

dân (22/12/1989 -22/12/2022) như sau: 

1. Thành phần: 

- Đại biểu lãnh đạo Bộ chỉ huy quân sự tỉnh (Có GM riêng); 

- Đại biểu lãnh đạo Hội Cựu chiến binh tỉnh (Có GM riêng); 

- Đại biểu Phòng Chính trị/ Bộ chỉ huy quân sự tỉnh (Có GM riêng); 

- Thường trực Thành ủy (Có GM riêng); 

- Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố; 

- Lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố; 

- Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố; 

- Các đồng chí cán bộ nguyên là lãnh đạo, chỉ huy Ban chỉ huy quân sự 

thành phố qua các thời kỳ đã nghỉ hưu; cán bộ Quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác 

có cấp bậc quân hàm thượng tá; cán bộ Quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác là lãnh 

đạo, chỉ huy đơn vị cấp tiểu đoàn và tương đương (hệ số chức vụ 0,5) trở lên 

đến cán bộ lãnh đạo, chỉ huy đơn vị cấp phó trung đoàn trưởng và tương đương 

(hệ số chức vụ 0,6) trên địa bàn thành phố (Có GM riêng, Ban CHQS mời giúp); 

- Đại diện lãnh đạo các Ban Đảng thuộc Thành ủy; 

- Đại diện lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đơn vị, đoàn thể thành phố; 

- Đại diện Lãnh đạo các phường, xã; 

- Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp Ban chỉ huy quân sự thành phố; Chỉ 

huy trưởng Ban chỉ huy quân sự phường, xã, cơ quan, tổ chức. 

- Lãnh đạo và Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND; 

- Phóng viên Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh (dự và đưa tin). 

2. Thời gian: Từ 15 giờ 00 phút, ngày 20 tháng 12 năm 2022 (Thứ Ba). 



3. Địa điểm: Tại Hội trường Thành ủy - UBND thành phố Lạng Sơn.  

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

4. Tổ chức thực hiện: 

 - Giao Ban chỉ huy quân sự thành phố phối hợp với Văn phòng HĐND - 

UBND thành phố; Trung tâm Văn hóa - Thể thao và các cơ quan đơn vị liên 

quan chuẩn bị tốt các nội dung đảm bảo cho buổi gặp mặt theo Kế hoạch số 

367/KH-UBND ngày 05/12/2022 của UBND thành phố. 

- Văn phòng HĐND - UBND thành phố chủ trì phối hợp Ban CHQS tham 

mưu hậu cần (lễ tân, tiệc gặp mặt thân mật sau khi kết thúc chương trình...). 

 UBND thành phố Lạng Sơn trân trọng kính mời./. 

 

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 

- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Lăng Thị Trịnh 
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