
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LẠNG SƠN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:          /GM-UBND     Lạng Sơn, ngày         tháng 9 năm 2020 

 

GIẤY MỜI 

Dự các Chương trình biểu diễn nghệ thuật chào mừng  

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

 

Nhân dịp tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, 

nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn trân trọng kính mời đại 

biểu tới dự các chương trình biểu diễn nghệ thuật, cụ thể như sau:   

1. Thời gian, địa điểm 

1.1. Chương trình nghệ thuật chào mừng Đại hội 

- Thời gian: 20 giờ 00, Thứ sáu ngày 25 tháng 9 năm 2020. 

- Địa điểm: Sân khấu Quảng trường đường Hùng Vương, phường Chi 

Lăng, thành phố Lạng Sơn.  

1.2. Chương trình nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội 

- Thời gian: 20 giờ 00, Chủ nhật ngày 27 tháng 9 năm 2020. 

- Địa điểm: Sân khấu Quảng trường đường Hùng Vương, phường Chi 

Lăng, thành phố Lạng Sơn. 

2. Thành phần mời dự 

- Các đại biểu Trung ương dự chỉ đạo Đại hội (có Giấy mời riêng); 

- Các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành (Đại biểu đương 

nhiên) và các Đoàn đại biểu của 15 tổ chức Đảng trực thuộc Đảng bộ tỉnh về dự 

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; 

- Lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị lực lượng vũ trang của tỉnh; 

- Lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ thành phố Lạng Sơn; 

- Lãnh đạo các phòng, ban, đoàn thể, đơn vị thuộc thành phố Lạng Sơn;  

- Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ các phường, xã thuộc 

thành phố Lạng Sơn. 

(Giao UBND thành phố Lạng Sơn chủ động thông báo mời các thành phần 

đại biểu của thành phố tham dự 02 chương trình). 
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- Lực lượng huy động: đại diện Đoàn viên thanh niên, cán bộ, chiến sỹ các 

đơn vị lực lượng vũ trang và Nhân dân trên địa bàn thành phố Lạng Sơn (giao Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch,UBND thành phố Lạng Sơn chủ động triển khai huy 

động). 

Trân trọng kính mời đại biểu tham dự Chương trình. 

 
 

Nơi nhận: 

- Như thành phần mời; 

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Lãnh đạo HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Báo LS, Đài PTTH tỉnh (PV dự đưa tin); 

- C,PCVP UBND tỉnh, các Phòng: 

   KGVX, THNC, HCQT, TT TH-CB; 

- Lưu: VT, KGVX(NTH). 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Dương Xuân Huyên 
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