
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 9 năm 2020 

GIẤY MỜI    

Kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh  

lần thứ XVII tại UBND thành phố Lạng Sơn 

 

Thực hiện Thông báo số 485/TB-UBND ngày 11/9/2020 của UBND tỉnh 

về chương trình kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ 

tỉnh lần thứ XVII, đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tổ 

chức kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 

XVII tại UBND thành phố Lạng Sơn, cụ thể như sau: 

1. Thành phần 

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

- Lãnh đạo các sở, ngành: Thông tin và Truyền thông, Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch, Y tế, Văn phòng UBND tỉnh; 

- Lãnh đạo UBND thành phố Lạng Sơn; 

- Lãnh đạo Công ty Điện lực Lạng Sơn; 

- Lãnh đạo các phòng, đơn vị thuộc UBND thành phố Lạng Sơn. 

2. Thời gian, địa điểm: từ 14h00 ngày 16/9/2020 (thứ Tư), cụ thể: 

- Từ 14h00: xuất phát tại trụ sở UBND tỉnh đi kiểm tra trực tiếp tại một số 

tuyến đường trên địa bàn thành phố Lạng Sơn. 

- Từ 15h00: làm việc tại trụ sở UBND thành phố Lạng Sơn. 

4. Nội dung kiểm tra: kiểm tra công tác thông tin, tuyên truyền, trang trí, 

cổ động trực quan trên địa bàn thành phố; công tác chỉnh trang đô thị, bảo vệ 

môi trường và phương án cung cấp điện phục vụ Đại hội. 

5. Phân công chuẩn bị 

- Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND thành phố, Công ty Điện 

lực chuẩn bị báo cáo theo nhiệm vụ được phân công và các điều kiện cần thiết 

phục vụ buổi kiểm tra; gửi trước cho các thành viên dự họp chậm nhất trong 

ngày 15/9/2020. 

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch bố trí xe cho các thành viên Đoàn kiểm 

tra đi kiểm tra trực tiếp tại các tuyến đường. 

UBND tỉnh kính mời các thành phần tham dự./.  

 

Nơi nhận:                                                                   
- Như thành phần mời;                

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Báo LS, Đài PT&TH tỉnh,  

  Cổng TTĐT tỉnh (cử PV đưa tin); 

- C, PVP UBND tỉnh, các Phòng:  

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

- Lưu: VT, KG-VX (HTHT). 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hà 
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