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GIẤY MỜI 

Họp báo cáo công tác chuẩn bị Lễ kỷ niệm 110 năm  
Ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ (04/11/1909 - 04/11/2019)  

và 188 năm Ngày thành lập tỉnh Lạng Sơn (04/11/1831 - 04/11/2019) 
  

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy triệu tập cuộc họp 
nghe báo cáo công tác chuẩn bị Lễ kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng 
Văn Thụ và 188 năm Ngày thành lập tỉnh Lạng Sơn. UBND tỉnh mời các thành 
phần tham dự cuộc họp, cụ thể như sau: 

1. Thành phần 

- Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh; 

- Lãnh đạo các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Văn hóa - Thể 
thao và Du lịch, Giao thông vận tải, Xây dựng, Báo Lạng Sơn, Đài Phát thanh và 
Truyền hình tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Văn Lãng, Chủ tịch UBND thành phố 
Lạng Sơn; 

- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh và đại diện các Phòng: Khoa giáo - 
Văn xã, Kinh tế chuyên ngành. 

2. Nội dung  

Các cơ quan, đơn vị báo cáo Thường trực Tỉnh ủy về tiến độ chuẩn bị các 
công việc cho Lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ. 

3. Thời gian, địa điểm: 01 buổi, từ 14 giờ 00 phút, thứ Tư, ngày 
02/10/2019, tại trụ sở Tỉnh ủy. 

4. Tổ chức thực hiện 

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo tổng thể tình hình chuẩn bị Lễ 
kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ, chuẩn bị tài liệu phục vụ 
cuộc họp. 

- Sở Giao thông vận tải báo cáo tình hình sửa chữa, nâng cấp tuyến đường 
ĐH17 Tân Mỹ - Hoàng Văn Thụ. 

- UBND huyện Văn Lãng báo cáo tình hình triển khai thực hiện Dự án 
chỉnh trang Khu lưu niệm đồng chí Hoàng Văn Thụ đến thời điểm hiện tại, 
những vướng mắc và biện pháp xử lý. 

- UBND thành phố Lạng Sơn báo cáo tình hình triển khai thực hiện Dự án 
nâng cấp, cải tạo Khuôn viên tượng đài đồng chí Hoàng Văn Thụ; Nhà lưu niệm 
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đồng chí Hoàng Văn Thụ tại số 8, phố Chính Cai, phường Hoàng Văn Thụ. 

- Các cơ quan, đơn vị liên quan chuẩn bị ý kiến tham gia theo chức năng, 
nhiệm vụ. 

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

Nơi nhận:  
- Như thành phần mời họp; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  
- Báo LS, Đài PTTH tỉnh (Cử PV đưa tin); 
- C, PVP UBND tỉnh, các phòng: 
KGVX, KTCN, TH, HCQT, THCB; 
- Lưu: VT, (LTT). 

TL. CHỦ TỊCH 
CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 

Phùng Quang Hội 
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