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

  

Số:  284/GM-UBND  Lạng Sơn, ngày  14 tháng 8 năm 2019
 

GIẤY MỜI 
Dự Lễ phát động phong trào thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng  

kỷ niệm 110 ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ (04/11/1909 - 04/11/2019), 
188 năm ngày thành lập tỉnh Lạng Sơn (04/11/1831 - 04/11/2019) và  

ủng hộ phong trào làm đường giao thông nông thôn trong  
thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới 

 
 

Thực hiện Kế hoạch số 139/KH-UBND ngày 09/8/2019, UBND tỉnh tổ 
chức Lễ phát động phong trào thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng kỷ 
niệm 110 ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ (04/11/1909 - 04/11/2019), 188 
năm ngày thành lập tỉnh Lạng Sơn (04/11/1831 - 04/11/2019) và ủng hộ phong 
trào làm đường giao thông nông thôn trong thực hiện chương trình xây dựng 
nông thôn mới, cụ thể như sau: 

I. Thành phần 

1. Đại biểu tỉnh 

- Thường trực Tỉnh uỷ;  

- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh;  

- Lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;  

- Lãnh đạo UBND tỉnh;                               

- Thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh; 

- Lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra, các Ban đảng Tỉnh ủy và Văn phòng Tỉnh ủy; 

- Lãnh đạo các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh (gồm Thủ trưởng cơ quan và chuyên 
viên phụ trách công tác thi đua, khen thưởng).                                                            

- Các tổ chức hội, hiệp hội, các trường cao đẳng (gồm Thủ trưởng đơn vị 
và chuyên viên phụ trách công tác thi đua, khen thưởng). 

- Đại diện các doanh nghiệp Trung ương trên địa bàn tỉnh, doanh nghiệp 
tỉnh thuộc các cụm thi đua (gồm Thủ trưởng đơn vị và cán bộ phụ trách công tác 
thi đua, khen thưởng). 

- Một số doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. 

2. Đại biểu các huyện, thành phố 

- Thường trực các Huyện ủy, Thành ủy; 

- Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; 
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- Lãnh đạo Phòng Nội vụ, Văn phòng HĐND - UBND và cán bộ chuyên 
trách công tác thi đua, khen thưởng của các huyện, thành phố. 

3. Phóng viên 

Phóng viên các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và địa phương. 

II. Thời gian: 01 buổi, từ 8 giờ ngày 19/8/2019 (thứ Hai). 

III. Địa điểm: Tại Trung tâm hội nghị tỉnh Lạng Sơn. 

IV. Tổ chức thực hiện 

1. Giao Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ chuẩn bị 
các điều kiện để tổ chức Lễ phát động. 

2. Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng 
tỉnh: Mỗi cơ quan huy động 30 cán bộ, chiến sĩ mặc quân phục đến tham dự Lễ 
phát động. 

3. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh huy động 50 đoàn viên thanh niên mặc 
trang phục áo đoàn thanh niên tham dự Lễ phát động. 

4. Sở Giáo dục và Đào tạo huy động 50 học sinh nữ mặc trang phục áo dài 
trắng tham dự Lễ phát động. 

(Trong chương trình, có nội dung ủng hộ, đóng góp, hỗ trợ trực tiếp cho 
phong trào xây dựng đường giao thông nông thôn năm 2019 tại Lễ phát động. 
Ban Tổ chức trân trọng mong muốn nhận được sự hảo tâm ủng hộ, đóng góp 
của quý vị). 

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

 Nơi nhận:                                                           
 - Như thành phần mời họp; 
 - Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
 - Ban TĐKT, Sở Nội vụ; 
 - C, PCVP UBND tỉnh, các Phòng, ĐV:  
   KG-VX, NC, TH, HC-QT, TH-CB; 
 - Lưu: VT, KG-VX (NTB). 

TL. CHỦ TỊCH 
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 

 
Phạm Hùng Trường 
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