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GIẤY MỜI 

Kiểm tra các công trình phục vụ tổ chức kỷ niệm 80 năm  

ngày Khởi nghĩa Bắc Sơn (27/9/1940 - 27/9/2020) 

 

   

Thực hiện chương trình công tác, lãnh đạo UBND tỉnh tổ chức đoàn kiểm 

tra các công trình phục vụ tổ chức kỷ niệm 80 năm ngày Khởi nghĩa Bắc Sơn 

(27/9/1940 - 27/9/2020) như sau: 

1. Thành phần 

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

- Lãnh đạo các Sở, ngành: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tài chính, Xây 

dựng, Văn phòng UBND tỉnh;  

- Lãnh đạo UBND huyện Bắc Sơn; 

- Các phòng, ban, đơn vị liên quan của UBND huyện Bắc Sơn (giao UBND 

huyện Bắc Sơn mời). 

2. Thời gian, địa điểm 

- Từ 9h30 ngày 12/9/2020 (thứ Bảy) 

(Các thành phần trong Đoàn kiểm tra của tỉnh tập trung tại trụ sở UBND 

tỉnh để xuất phát lúc 7h30 ngày 12/9/2020). 

- Kiểm tra thực tế tại các công trình tôn tạo di tích; công trình thực hiện sửa 

chữa, trưng bày phục vụ kỷ niệm 80 năm ngày Khởi nghĩa Bắc Sơn Di tích Đèo 

Tam Canh, Bảo tàng Khởi nghĩa Bắc Sơn, sân vận động trung tâm huyện, Hội 

trường trung tâm hành chính huyện; sau khi kiểm tra thực tế, Đoàn làm việc tại trụ 

sở UBND huyện Bắc Sơn.  

* Lộ trình: Thành phố Lạng Sơn, Đèo Tam Canh, Bảo tàng Khởi nghĩa Bắc 

Sơn; Sân vận động Trung tâm huyện; Hội trường Trung tâm hành chính huyện; làm 

việc tại phòng họp UBND huyện. 

3. Phân công chuẩn bị 

- UBND huyện Bắc Sơn chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch, các cơ quan liên quan chuẩn bị báo cáo tiến độ thực hiện trùng tu, tôn tạo, 

sửa chữa các công trình và các điều kiện liên quan phục vụ chương trình làm việc 

của Đoàn kiểm tra. 

- Các sở, ngành tham dự kiểm tra chủ động chuẩn bị nội dung tham gia ý 

kiến tại cuộc làm việc. 
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4. Bố trí phương tiện 

- Lãnh đạo UBND tỉnh đi xe riêng, cùng đi có lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; 

- Các Sở, ngành:  

+ Lãnh đạo các Sở Tài chính, phóng viên Báo Lạng Sơn đi xe do Sở Tài 

chính bố trí; 

+ Lãnh đạo Sở Xây dựng, phóng viên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, 

biên tập viên Cổng thông tin điện tử tỉnh đi xe đi chung xe Sở Xây dựng bố trí;  

+ Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và cán bộ liên quan của Sở đi 

xe do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch bố trí.  

- Các thành phần khác chủ động phương tiện đảm bảo lịch trình làm việc. 

Kính mời các đại biểu tham gia đúng thời gian và địa điểm trên./. 
 

Nơi nhận: 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Như thành phần mời; 

- Báo Lạng Sơn, Đài PT&TH (đưa tin);  

- C, PVP UBND tỉnh, các Phòng:  

  TH, KG-VX, HC-QT, TT TH-CB; 

- Lưu: VT, KG-VX (NTH). 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 
 

Nguyễn Văn Hà 
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