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GIẤY MỜI 

Tổng kết các hoạt động mừng Đảng mừng Xuân; Văn hóa - Du lịch và  

Lễ hội truyền thống Xuân Quý Mão năm 2023 
 

  

Thực hiện Kế hoạch số 376/KH-UBND, ngày 23 tháng 12 năm 2022 của 

UBND thành phố về tổ chức các hoạt động mừng Đảng mừng xuân Quý Mão 

2023; Kế hoạch số 378/KH-UBND, ngày 26 tháng 12 năm 2022 về tổ chức các 

hoạt động Văn hóa - Du lịch và Lễ hội truyền thống Xuân Quý Mão năm 2023. 

Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức Hội nghị tổng kết các hoạt động mừng Đảng 

mừng Xuân; các hoạt động Văn hóa Du lịch và Lễ hội truyền thống trên địa bàn 

năm 2023 như sau: 

1. Thành phần: 

- Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh (Có giấy mời riêng); 

- Thường trực Thành ủy (Có giấy mời riêng); 

- Thường trực HĐND thành phố (Có giấy mời riêng); 

- Các thành viên 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 (Quyết định số 3382/QĐ-UBND, ngày 26 

tháng 12 năm 2022); 

- Các tập thể và cá nhân được Chủ tịch UBND thành phố khen thưởng có 

thành tích xuất sắc trong hoạt động mừng Đảng mừng Xuân; các hoạt động Văn 

hóa - Du lịch và Lễ hội truyền thống xuân Quý Mão 2023 (Đề nghị các cơ quan, 

đơn vị, phường xã mời giúp); 

- Phóng viên Báo Lạng Sơn; Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh: Dự và đưa tin. 

2. Thời gian: Từ 8 giờ 00 phút, ngày 17/3/2023 (thứ Sáu). 

3. Địa điểm: Hội trường tầng IV, trụ sở UBND thành phố Lạng Sơn  

(Số 02 Lê Lợi, phường Vĩnh Trại, TP. Lạng Sơn). 

4. Tổ chức thực hiện: 

 - Giao phòng Văn hoá và Thông tin thành phố chuẩn bị tài liệu, báo 

cáo phóng sự và các nội dung liên quan cho Hội nghị tổng kết. 

 - Văn phòng HĐND-UBND thành phố chuẩn bị điều kiện về Hội 

trường, máy chiếu, làm công tác tổ chức hội nghị. Phối hợp với phòng Văn hóa 

và Thông tin và đơn vị liên quan chuẩn bị các điều kiện cho hội nghị tổng kết. 



- Trung tâm Văn hóa - Thể thao chuẩn bị điều kiện về tăng âm loa đài, 

mic không dây và cử cán bộ trực âm thanh phục vụ hội nghị.  

- Phòng Nội vụ thành phố chuẩn bị các điều kiện phục vụ công tác thi đua 

khen thưởng tại Hội nghị 

- Đại diện các tập thể và các cá nhân được khen thưởng: Nam mặc áo 

trắng, nữ mặc trang phục áo dài truyền thống. 

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

 

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 

- C, PCVP, CV; 

- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

Vũ Lê Dũng 
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