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Lạng Sơn , ngày      tháng 9 năm 2020 

 

 

GIẤY MỜI 

Dự Lễ khánh thành, gắn biển công trình chào mừng  

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII 

(Công trình: Đường đến trung tâm các xã Xuân Dương - Ái Quốc,  

huyện Lộc Bình và xã Thái Bình, huyện Đình Lập) 

 
 

Ủy ban nhân dân tỉnh trân trọng kính mời các đại biểu dự Lễ khánh thành, 

gắn biển công trình chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ 

XVII (công trình Đường đến trung tâm các xã Xuân Dương - Ái Quốc, huyện 

Lộc Bình và xã Thái Bình, huyện Đình Lập), với nội dung chính như sau: 

I. THÀNH PHẦN 

1. Đại biểu cấp tỉnh 

- Lãnh đạo Tỉnh ủy (có giấy mời riêng). 

- Lãnh đạo Hội đồng nhân dân tỉnh (có giấy mời riêng). 

- Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh. 

- Lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh (có giấy mời riêng). 

- Lãnh đạo Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lạng Sơn. 

- Đại diện lãnh đạo các Ban đảng Tỉnh ủy.  

- Đại diện lãnh đạo: Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Hội đồng nhân dân 

tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở 

Giao thông vận tải, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Văn hóa - 

Thể thao và Du lịch. 

- Đại diện Báo Lạng Sơn, Đài Phát thanh  và Truyền hình tỉnh (đưa tin). 

2. Đại biểu huyện Lộc Bình, huyện Đình Lập 

- Đại diện Lãnh đạo Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy 

ban Mặt trận Tổ quốc (của 02 huyện). 

- Đại diện lãnh đạo các Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Kinh tế - 

Hạ tầng, Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Phát triển quỹ đất; Công an 

huyện (của 02 huyện). 

- Đại diện lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy 

ban Mặt trận Tổ quốc của Thị trấn Na Dương và các xã: Đông Quan, Nam 

Quan, Xuân Dương, Ái Quốc, Lợi Bác (huyện Lộc Bình) và xã Thái Bình 
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(huyện Đình Lập). 

3. Đại diện chủ đầu tư và một số nhà thầu có liên quan tới dự án. 

4. Đại diện các cơ quan truyền thông của 02 huyện (đưa tin). 

5. Đại diện Nhân dân xung quanh khu vực tổ chức Lễ khánh thành (do 

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh và Ủy ban nhân dân huyện Lộc Bình, 

UBND xã Xuân Dương, huyện Lộc Bình chủ động lựa chọn mời đảm bảo tổng 

số đại biểu không quá 100 người). 

 II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM 

1. Đón tiếp đại biểu: từ 8 giờ 00 phút ngày 19/9/2020 (thứ Bảy) 

2. Thời gian tổ chức buổi lễ: từ 8 giờ 30 phút ngày 19/9/2020. 

(Gửi kèm theo dự kiến Chương trình buổi Lễ) 

3. Địa điểm: tại Km20+700 đường đến trung tâm các xã Xuân Dương - Ái 

Quốc (huyện Lộc Bình) và xã Thái Bình (huyện Đình Lập), thuộc địa phận Xã 

Xuân Dương, huyện Lộc Bình. 

III. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN 

1. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh  

- Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Lộc Bình chuẩn bị các 

điều kiện cần thiết, tổ chức Lễ khánh thành công trình theo đúng nghi lễ, nội 

dung, yêu cầu tại Công văn số 3687/VP-KT ngày 10/9/2020 của Văn phòng 

UBND tỉnh. 

- Phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Lộc Bình và các phòng chuyên 

môn của huyện bố trí địa điểm mặt bằng, trang trí khánh tiết, tổ chức đón tiếp 

các đại biểu tham dự. 

- Lập danh sách đại biểu tham dự, dự trù kinh phí tổ chức Lễ khánh thành 

gửi cơ quan chuyên môn thẩm định để quyết toán theo dự án. 

- Dự thảo bài phát biểu của lãnh đạo tỉnh, gửi về Văn phòng Ủy ban nhân 

dân tỉnh chậm nhất ngày 17/9/2020 và thực hiện các nội dung có liên quan theo 

phân công nhiệm vụ. 

2. Sở Giao thông vận tải 

Bố trí lực lượng thanh tra giao thông phối hợp với Công an huyện Lộc 

Bình điều hành, phân luồng xe dọc tuyến đường và tại địa điểm tổ chức buổi Lễ. 

 3. Văn phòng UBND tỉnh: phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng tỉnh mời các thành phần dự buổi lễ; thẩm định bài phát biểu của lãnh đạo 

tỉnh và thực hiện một số nội dung khác có liên quan. 

4. UBND huyện Lộc Bình 

- Chỉ đạo Công an huyện tham gia đảm bảo an ninh, trật tự an toàn giao 

thông;  
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- Tuyên truyền Nhân dân có nhà cửa, công trình, tài sản dọc theo tuyến 

đường không sử dụng lòng, lề đường vào mục đích khác, thực hiện vệ sinh môi 

trường, phát quang tầm nhìn hai bên đường. 

- Chủ động triệu tập, mời các đại biểu của huyện; chỉ đạo Ủy ban nhân 

dân xã Xuân Dương tập trung đại biểu quần chúng tham dự theo số lượng được 

phân bổ cụ thể; bố trí lực lượng phối hợp với Công an huyện đảm bảo an ninh, 

trật tự; hướng dẫn xây dựng và thẩm định bài phát biểu của xã Xuân Dương tại 

buổi Lễ. 

- Chỉ đạo bộ phận chuyên môn của huyện phối hợp với Ban Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng tỉnh trang trí băng rôn, khẩu hiệu, cờ dọc tuyến đường (một số 

đoạn qua khu đông dân cư, các vị trí cầu trên tuyến từ thị trấn Na Dương đến 

Trung tâm xã Xuân Dương) và thực hiện các nội dung khác theo phân công 

nhiệm vụ. 

5. UBND huyện Đình Lập: chủ động triệu tập, mời các đại biểu của 

huyện tham dự buổi Lễ. 

(Đề nghị các đại biểu thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch bệnh 

Covid – 19 tại buổi lễ). 

Ủy ban nhân dân tỉnh trân trọng kính mời các thành phần đến dự để buổi 

Lễ thành công tốt đẹp./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- C, PVP UBND tỉnh, các phòng: THNC, 

   KGVX, Trung tâm TH-CB; 

- Lưu: VT, KT(VQK).. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG  

 

 

 

 

 

 

Phạm Hùng Trường 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH 

 Lễ khánh thành, gắn biển công trình chào mừng Đại hội đại biểu  

Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII 

(Công trình: Đường đến trung tâm các xã Xuân Dương - Ái Quốc,  

huyện Lộc Bình và xã Thái Bình, huyện Đình Lập) 

Bắt đầu từ 8 giờ 30 phút ngày 19/9/2020 

 

1. Chương trình văn nghệ chào mừng. 

2. Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. 

3. Báo cáo kết quả thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình đường đến 

trung tâm các xã Xuân Dương - Ái Quốc (huyện Lộc Bình) và xã Thái Bình 

(huyện Đình Lập), tỉnh Lạng Sơn của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 

tỉnh. 

4. Phát biểu của đại diện lãnh đạo các xã có tuyến đường đi qua (thực hiện: 

xã Xuân Dương, huyện Lộc Bình).  

5. Phát biểu của lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh. 

6. Thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành và gắn biển chào mừng. 

7. Kết thúc Lễ khánh thành./. 

 

 


		2020-09-14T11:36:18+0700


		2020-09-14T14:17:41+0700


		2020-09-14T14:17:41+0700


		2020-09-14T14:17:41+0700




