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Số:          /GM-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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Lạng Sơn, ngày        tháng 7 năm 2020 

 

GIẤY MỜI 

Dự Chương trình thăm, tặng quà gia đình chính sách, người có công 

nhân dịp kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2020) 

tại huyện Văn Lãng 

 

 Nhân dịp kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-

27/7/2020), đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh sẽ thăm, tặng 

quà một số gia đình thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng tại huyện 

Văn Lãng. 

 1. Thành phần  

 - Đại diện lãnh đạo UBND, UBMTTQ huyện Văn Lãng; 

- Đại diện lãnh đạo Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh 

tỉnh Lạng Sơn. 

 - Đại diện 20 gia đình thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng 

trên địa bàn thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng (giao UBND huyện mời). 

 2. Thời gian: 01 buổi, từ 16h30, ngày 21/7/2020 (thứ Ba).  

3. Địa điểm: Hội trường UBND thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng. 

4. Tổ chức thực hiện: 

4.1. Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Lạng Sơn 

Chuẩn bị 20 suất quà tặng để lãnh đạo UBND tỉnh trao tặng các gia đình 

chính sách, người có công trên địa bàn thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng; phối 

hợp với UBND huyện Văn Lãng chuẩn bị các điều kiện cần thiết tại Chương 

trình tặng quà bảo đảm chu đáo, trang trọng, ý nghĩa. 

4.2. UBND huyện Văn Lãng 

Chỉ đạo cơ quan liên quan lựa chọn, mời 20 người thuộc gia đình thương 

binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng trên địa bàn thị trấn Na Sầm đến nhận 

quà; chuẩn bị Hội trường, các điều kiện cần thiết khác để lãnh đạo UBND tỉnh 

đến trao quà bảo đảm chu đáo, trang trọng, ý nghĩa. 

 Trân trọng kính mời đại biểu đến dự đúng thời gian và địa điểm trên./. 

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Đài PTTH tỉnh, Báo Lạng Sơn, Cổng TTĐT 

tỉnh  (cử PV đưa tin); 

- C, PVP UBND tỉnh, các phòng CM, TH-CB; 

- Lưu VT, KG-VX (NCD). 

 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

Nguyễn Văn Hà 



CHƯƠNG TRÌNH  

Tặng quà gia đình chính sách, người có công nhân dịp kỷ niệm  

73 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2020)  

tại huyện Văn Lãng 

 

* Thời gian tổ chức: từ 16h30, ngày 21/7/2020 (thứ Ba) 

* Địa điểm tổ chức: Hội trường UBND thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng. 
 

TT NỘI DUNG THỜI GIAN ĐƠN VỊ THỰC HIỆN 

1 Đón tiếp đại biểu và ổn định tổ chức 16h25-16h30  Ban Tổ chức 

2 
Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, 

thông qua chương trình 
16h30-16h35  

Lãnh đạo Phòng 

LĐTBXH-DT huyện 

Văn Lãng 

3 Phát biểu của Lãnh đạo UBND tỉnh  16h35-16h45 

Đ/c Nguyễn Long Hải, 

Ủy viên BTV Tỉnh ủy, 

Phó Chủ tịch UBND 

tỉnh 

4 
Phát biểu của Lãnh đạo UBND 

huyện Văn Lãng 
 16h45-16h55 

Đ/c lãnh đạo UBND 

huyện Văn Lãng 

5 

Trao tặng quà đối tượng chính sách, 

người có công trên địa bàn thị trấn 

Na Sầm, huyện Văn Lãng 

16h55-17h15 

Lãnh đạo UBND tỉnh, 

Ngân hàng Ngoại 

thương chi nhánh tỉnh, 

UBND huyện Văn 

Lãng 

6 Kết thúc chương trình  17h15-17h20 

Lãnh đạo Phòng 

LĐTBXH-DT huyện 

Văn Lãng 
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