
UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LẠNG SƠN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:           /TB-UBND Lạng Sơn, ngày        tháng 01 năm 2020 

 
THÔNG BÁO 

Về việc hoãn tổ chức Chương trình nghệ thuật  

chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 

(03/02/1930 - 03/02/2020) và khai mạc Lễ hội Xuân Xứ Lạng, Tuần Văn 

hóa, Thể thao, Du lịch tỉnh Lạng Sơn năm 2020   

  

Thực hiện Công văn số 79-CV/TW, ngày 29/01/2020 của Ban Bí thư 

Trung ương Đảng về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do 

virut Corona gây ra; thực hiện Kết luận phiên họp Chính phủ chiều ngày 

30/01/2020; Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn thông báo như sau:  

Do yêu cầu của công tác phòng, chống dịch bệnh, Uỷ ban nhân dân tỉnh 

lạng Sơn hoãn tổ chức Chương trình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 90 năm 

Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2020) và khai mạc 

Lễ hội Xuân Xứ Lạng, Tuần Văn hóa, Thể thao, Du lịch tỉnh Lạng Sơn năm 

2020; chỉ tổ chức nội bộ Chương trình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 90 năm 

Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020). 

Về thành phần mời dự: Thông báo hoãn mời nội dung trên đến đại biểu 

Trung ương và các tỉnh, thành phố. 

Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn trân trọng thông báo để các cơ quan, đơn 

vị, thành phần mời dự biết./. 

 

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

- C, PCVP UBND tỉnh, các Phòng: 

   KG-VX, TH, TT TH-CB; 

- Lưu: VT, KG-VX (NTH). 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Phạm Hùng Trường 
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