
UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH LẠNG SƠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:          /GM-UBND       Lạng Sơn, ngày       tháng 7 năm 2020 

 

GIẤY MỜI 

Họp Ban Tổ chức và các Tiểu ban phục vụ kỷ niệm 110 năm                         

ngày sinh đồng chí Lương Văn Tri (17/8/1910 - 17/8/2020)  
 

Thực hiện Chương trình công tác, đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ 

tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban Tổ chức kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí 

Lương Văn Tri (17/8/1910 - 17/8/2020) triệu tập cuộc họp như sau: 

1. Thành phần  

- Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban 

Tổ chức kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Lương Văn Tri (17/8/1910 - 

17/8/2020): Chủ trì; 

- Thành viên Ban Tổ chức và Trưởng, Phó các Tiểu ban phục vụ kỷ niệm 

110 năm ngày sinh đồng chí Lương Văn Tri (17/8/1910 - 17/8/2020)   

(tại Quyết định số 37/QĐ-BCĐ ngày  18/3/2020 của Trưởng Ban Chỉ đạo 

các ngày kỷ niệm, các sự kiện quan trọng tỉnh Lạng Sơn trong năm 2019 - 

2020). 

2. Nội dung: kiểm tra, thống nhất các nội dung liên quan đến công tác 

chuẩn bị tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Lương 

Văn Tri (17/8/1910-17/8/2020). 

3. Thời gian: 01 buổi, từ 08 giờ ngày 17/7/2020 (thứ Sáu). 

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

5. Tổ chức thực hiện 

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; UBND huyện Văn Quan theo chức năng, 

nhiệm vụ được giao báo cáo về công tác chuẩn bị các hoạt động kỷ niệm 110 năm 

ngày sinh đồng chí Lương Văn Tri (Chương trình tổng thể; kịch bản chi tiết các 

hoạt động; kịch bản các chương trình nghệ thuật; dự thảo diễn văn, các bài phát 

biểu; danh sách đại biểu, khách mời, mẫu giấy mời; phương án trang trí khánh 

tiết; phương án lễ tân hậu cần; công tác phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học cấp 

Bộ kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Lương Văn Tri; tiến độ thực hiện các 

công trình, dự án phục vụ Lễ kỷ niệm;....); gửi báo cáo và các tài liệu liên quan 

đến các thành phần dự họp trong ngày 15/6/2020 (thứ Tư). 

- Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch, UBND huyện Văn Quan, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh, Hội Bảo 

tồn dân ca tỉnh chuẩn bị dự thảo Kế hoạch tổng kết, trao giải cuộc thi viết, cuộc thi 

sáng tác ca khúc về đồng chí Lương Văn Tri và Liên hoan dân ca tỉnh Lạng Sơn; 

gửi dự thảo đến các thành phần dự họp tại cuộc họp. 



- Các thành phần dự họp chủ động nghiên cứu, chuẩn bị ý kiến phát biểu 

tại cuộc họp. 

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 tỉnh, Báo LS (đưa tin); 

- C, PCVP UBND tỉnh, các Phòng:  

  KGVX, THNC, HCQT, TT TH-CB; 

- Lưu: VT, KGVX (NTH). 
 

 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hà 
 


		2020-07-14T07:59:13+0700


		2020-07-14T08:17:40+0700


		2020-07-14T08:17:40+0700


		2020-07-14T08:17:40+0700




