
ỦY 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     năm 2020 

 

GIẤY MỜI 

Dự Lễ tuyên dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 - 2020 

và tổng kết đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ  

các cấp, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X  

và các ngày Lễ lớn trong năm 2020 

 

Thực hiện Kế hoạch số 181/KH-UBND ngày 13/12/2019 của UBND tỉnh 

về tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Lạng Sơn lần thứ V;  

Được sự đồng ý của Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh trân trọng kính 

mời Đại biểu tới dự Lễ tuyên dương gương điển hình tiên tiến Đại hội Thi đua 

yêu nước tỉnh Lạng Sơn lần thứ V (2020 - 2025) và tổng kết đợt thi đua đặc biệt 

lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Thi đua yêu nước 

toàn quốc lần thứ X và các ngày Lễ lớn trong năm 2020, cụ thể như sau: 

1. Thành phần 

- Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, Lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ Việt 

Nam, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn (có giấy mời riêng); 

- Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; 

- Thành viên Ban Tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh; 

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

- Đại biểu điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 - 2020; 

- Tập thể, cá nhân được khen thưởng đợt cao điểm (giao Sở Nội vụ mời). 

2. Thời gian: bắt đầu từ 19 giờ 30 ngày 07 tháng 9 năm 2020. 

3. Địa điểm: tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Lạng Sơn.  

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

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn tỉnh; 

- C, PVP UBND tỉnh, các phòng, ĐV trực thuộc; 

- Lưu VT, KG-VX (NTB). 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

Dương Xuân Huyên 
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Số:           /GM-UBND Lạng Sơn, ngày      tháng     năm 2020 

 

GIẤY MỜI 

Dự Lễ tuyên dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 - 2020 

và tổng kết đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ  

các cấp, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X  

và các ngày Lễ lớn trong năm 2020 

 

Kính gửi: Đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, 

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy.  

 

Thực hiện ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy; Kế hoạch số 181/KH-UBND 

ngày 13/12/2019 của UBND tỉnh về tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Lạng 

Sơn lần thứ V; 

UBND tỉnh tổ chức Lễ tuyên dương gương điển hình tiên tiến Đại hội Thi 

đua yêu nước tỉnh Lạng Sơn lần thứ V (2020 - 2025) và tổng kết đợt thi đua đặc 

biệt lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Thi đua yêu 

nước toàn quốc lần thứ X và các ngày Lễ lớn trong năm 2020, cụ thể như sau: 

1. Thời gian: bắt đầu từ 19 giờ 30 ngày 07 tháng 9 năm 2020 

2. Địa điểm: tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Lạng Sơn.  

UBND tỉnh trân trọng kính mời và rất mong nhận được sự quan tâm đến 

dự của đồng chí./. 

 

 KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Dương Xuân Huyên 
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GIẤY MỜI 

Dự Lễ tuyên dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 - 2020 

và tổng kết đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ  

các cấp, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X  

và các ngày Lễ lớn trong năm 2020 

 

Kính gửi: Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, 

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.  

 

Thực hiện ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy; Kế hoạch số 181/KH-UBND 

ngày 13/12/2019 của UBND tỉnh về tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Lạng 

Sơn lần thứ V. 

UBND tỉnh tổ chức Lễ tuyên dương gương điển hình tiên tiến Đại hội Thi 

đua yêu nước tỉnh Lạng Sơn lần thứ V (2020 - 2025) và tổng kết đợt thi đua đặc 

biệt lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Thi đua yêu 

nước toàn quốc lần thứ X và các ngày Lễ lớn trong năm 2020, cụ thể như sau: 

1. Thời gian: bắt đầu từ 19 giờ 30 ngày 07 tháng 9 năm 2020 

2. Địa điểm: tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Lạng Sơn.  

UBND tỉnh trân trọng kính mời và rất mong nhận được sự quan tâm đến 

dự của đồng chí./. 

 

 KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Dương Xuân Huyên 
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Số:           /GM-UBND Lạng Sơn, ngày      tháng     năm 2020 

 

GIẤY MỜI 

Dự Lễ tuyên dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 - 2020 

và tổng kết đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ  

các cấp, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X  

và các ngày Lễ lớn trong năm 2020 

 

Kính gửi: Đồng chí Đoàn Thị Hậu, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, 

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh.  

 

Thực hiện ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy; Kế hoạch số 181/KH-UBND 

ngày 13/12/2019 của UBND tỉnh về tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Lạng 

Sơn lần thứ V. 

UBND tỉnh tổ chức Lễ tuyên dương gương điển hình tiên tiến Đại hội Thi 

đua yêu nước tỉnh Lạng Sơn lần thứ V (2020 - 2025) và tổng kết đợt thi đua đặc 

biệt lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Thi đua yêu 

nước toàn quốc lần thứ X và các ngày Lễ lớn trong năm 2020, cụ thể như sau: 

1. Thời gian: bắt đầu từ 19 giờ 30 ngày 07 tháng 9 năm 2020 

2. Địa điểm: tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Lạng Sơn.  

UBND tỉnh trân trọng kính mời và rất mong nhận được sự quan tâm đến 

dự của đồng chí./. 

 

 KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Dương Xuân Huyên 
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GIẤY MỜI 

Dự Lễ tuyên dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 - 2020 

và tổng kết đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ  

các cấp, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X  

và các ngày Lễ lớn trong năm 2020 

 

Kính gửi: Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, 

Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh.  

 

Thực hiện ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy; Kế hoạch số 181/KH-UBND 

ngày 13/12/2019 của UBND tỉnh về tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Lạng 

Sơn lần thứ V; 

UBND tỉnh tổ chức Lễ tuyên dương gương điển hình tiên tiến Đại hội Thi 

đua yêu nước tỉnh Lạng Sơn lần thứ V (2020 - 2025) và tổng kết đợt thi đua đặc 

biệt lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Thi đua yêu 

nước toàn quốc lần thứ X và các ngày Lễ lớn trong năm 2020, cụ thể như sau: 

1. Thời gian: bắt đầu từ 19 giờ 30 ngày 07 tháng 9 năm 2020 

2. Địa điểm: tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Lạng Sơn.  

Trân trọng kính mời đồng chí đến tham dự và trao Bằng khen của Chủ 

tịch UBND tỉnh cho các điển hình tiên tiến, các tập thể, cá nhân có thành tích 

trong đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, 

Đại hội Thi đua yêu nước và các ngày lễ lớn trong năm 2020./. 

 

 KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Dương Xuân Huyên 
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Số:           /GM-UBND Lạng Sơn, ngày      tháng     năm 2020 

 

GIẤY MỜI 

Dự Lễ tuyên dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 - 2020 

và tổng kết đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ  

các cấp, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X  

và các ngày Lễ lớn trong năm 2020 

 

Kính gửi: Đồng chí Nguyễn Long Hải, 

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.  

 

Thực hiện ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy; Kế hoạch số 181/KH-UBND 

ngày 13/12/2019 của UBND tỉnh về tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Lạng 

Sơn lần thứ V; 

UBND tỉnh tổ chức Lễ tuyên dương gương điển hình tiên tiến Đại hội Thi 

đua yêu nước tỉnh Lạng Sơn lần thứ V (2020 - 2025) và tổng kết đợt thi đua đặc 

biệt lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Thi đua yêu 

nước toàn quốc lần thứ X và các ngày Lễ lớn trong năm 2020, cụ thể như sau: 

1. Thời gian: bắt đầu từ 19 giờ 30 ngày 07 tháng 9 năm 2020 

2. Địa điểm: tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Lạng Sơn.  

Trân trọng kính mời đồng chí đến tham dự Lễ tuyên dương và tổng kết 

đợt thi đua đặc biệt do UBND tỉnh phát động./. 

 

 KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Dương Xuân Huyên 
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Số:           /GM-UBND Lạng Sơn, ngày      tháng     năm 2020 

 

GIẤY MỜI 

Dự Lễ tuyên dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 - 2020 

và tổng kết đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ  

các cấp, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X  

và các ngày Lễ lớn trong năm 2020 

 

Kính gửi: Lãnh đạo Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh.  

 

Thực hiện ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy; Kế hoạch số 181/KH-UBND 

ngày 13/12/2019 của UBND tỉnh về tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Lạng 

Sơn lần thứ V. 

UBND tỉnh tổ chức Lễ tuyên dương gương điển hình tiên tiến Đại hội Thi 

đua yêu nước tỉnh Lạng Sơn lần thứ V (2020 - 2025) và tổng kết đợt thi đua đặc 

biệt lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Thi đua yêu 

nước toàn quốc lần thứ X và các ngày Lễ lớn trong năm 2020, cụ thể như sau: 

1. Thời gian: bắt đầu từ 19 giờ 30 ngày 07 tháng 9 năm 2020 

2. Địa điểm: tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Lạng Sơn.  

UBND tỉnh trân trọng kính mời và rất mong nhận được sự quan tâm đến 

dự của đồng chí./. 

 

 KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Dương Xuân Huyên 

 

 



CHƯƠNG TRÌNH 

Lễ tuyên dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 - 2020 

và tổng kết đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ  

các cấp, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X  

và các ngày lễ lớn trong năm 2020 

 

TT THỜI GIAN NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1 19h00 - 19h30 
Đón tiếp đại biểu và ổn định 

tổ chức 
Ban Tổ chức 

2 19h30 - 20h00 Văn nghệ chào mừng 
Sở Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch 

3 20h00 - 20h05 
Tuyên bố lý do, giới thiệu đại 

biểu 

MC Hoàng Anh, Công 

an tỉnh; Ngọc Tiểu 

My, Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch 

4 20h05 - 20h15 Phát biểu khai mạc Lãnh đạo UBND tỉnh 

5 20h15 - 21h00 Giao lưu điển hình tiên tiến 

MC Hồng Nương, Đài 

Phát thanh và Truyền 

hình 

6 21h00 - 21h30 
Tuyên dương điển hình tiên 

tiến giai đoạn 2015 - 2020 

MC Hoàng Anh, Công 

an tỉnh; Ngọc Tiểu 

My, Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch 
7 21h30 - 21h45 

Khen thưởng các tập thể, cá 

nhân có thành tích trong đợt 

thi đua đặc biệt lập thành tích 

chào mừng Đại hội Đảng bộ 

các cấp, Đại hội Thi đua yêu 

nước toàn quốc lần thứ X và 

các ngày lễ lớn trong năm 

2020 

8 21h45 - 22h00 Bế mạc 
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