
UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TỈNH LẠNG SƠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số:   229   /GM-UBND  Lạng Sơn, ngày   09   tháng 7 năm 2019
 

GIẤY MỜI 
Họp Ban Tổ chức và các Tiểu ban phục vụ kỷ niệm 110 năm  
ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ (04/11/1909 - 04/11/2019) 

 

Thực hiện Quyết định số 1199/QĐ-UBND ngày 03/7/2019 của Chủ tịch 
UBND tỉnh Lạng Sơn về việc thành lập Ban Chỉ đạo các ngày kỷ niệm, sự kiện 
quan trọng tỉnh Lạng Sơn trong năm 2019 - 2020; đồng chí Dương Xuân Huyên, 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban Chỉ đạo tổ chức các ngày kỷ niệm, các 
sự kiện quan trọng tỉnh Lạng Sơn trong năm 2019 - 2020 triệu tập cuộc họp Ban 
Tổ chức và các Tiểu ban phục vụ, cụ thể như sau: 

1. Thành phần:  

- Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban 
Chỉ đạo tổ chức các ngày kỷ niệm, các sự kiện quan trọng tỉnh Lạng Sơn trong 
năm 2019 - 2020, chủ trì; 

- Thành viên Ban Tổ chức và Thành viên các Tiểu ban phục vụ (theo 
Quyết định số 92/QĐ-BCĐ ngày 05/7/2019 của Trưởng Ban Chỉ đạo). 

2. Nội dung: Xem xét Chương trình tổng thể Lễ kỷ niệm và dự kiến phân 
công nhiệm vụ các thành viên Ban Tổ chức; xem xét thống nhất một số nội dung 
liên quan đến công tác tổ chức kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Hoàng Văn 
Thụ (04/11/1909 - 04/11/2019). 

3. Thời gian: 01 buổi, từ 14 giờ ngày 12/7/2019 (thứ Sáu). 

4. Địa điểm: Tại phòng họp tầng 4, trụ sở UBND tỉnh. 

5. Tổ chức thực hiện 

a) Giao Sở Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch chuẩn bị báo cáo tóm tắt về 
công tác tổ chức kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ và các tài 
liệu liên quan phục vụ cuộc họp; in đủ cho các thành phần dự họp. 

b) Các thành phần dự họp chuẩn bị ý kiến tham gia theo chức năng, nhiệm 
vụ (gửi kèm theo dự thảo Thông báo phân công nhiệm vụ, Chương trình tổng thể tổ 
chức kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ). 

Trân trọng kính mời các đồng chí tham dự./. 
 

Nơi nhận: TL. CHỦ TỊCH 
- Như thành phần mời; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Đài PTTH, Báo LS (đưa tin); 
- C, PCVP UBND tỉnh, các Phòng:  
  KG-VX, NC, KTN, TH, TH-CB; 
- Lưu: VT, KG-VX (NTB). 
 
 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 
 

Phạm Hùng Trường 
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