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Số:            /GM-UBND  Lạng Sơn, ngày        tháng 10 năm 2020 

 

GIẤY MỜI 

Dự Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Phong trào “Toàn dân                     

đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” giai đoạn 2000-2020 và tổng kết 05 

năm thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TU, ngày 17/10/2016 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy về việc tiếp tục đẩy mạnh Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây 

dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2016-2020 

 

Thực hiện Kế hoạch số 124/KH-UBND ngày 21/7/2020 của UBND tỉnh 

về tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết 

xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2000 - 2020 và tổng kết 05 năm thực hiện 

Chỉ thị số 09-CT/TU ngày 17/10/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tiếp 

tục đẩy mạnh Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh 

Lạng Sơn giai đoạn 2016 - 2020, UBND tỉnh trân trọng kính mời các đại biểu dự 

Hội nghị tổng kết, cụ thể như sau: 

1. Thời gian: 01 buổi, từ 08 giờ 00, ngày 22/10/2020 (thứ Năm). 

2. Địa điểm: tại Hội trường Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật tỉnh, số 2 

đường Tam Thanh, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn. 

3. Thành phần mời dự 

3.1 Đại biểu của tỉnh 

- Thường trực Tỉnh ủy (có giấy mời riêng); 

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

- Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh; 

- Đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; 

- Đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 

- Đại diện Lãnh đạo các ngành thành viên Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn 

dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Lạng Sơn (theo Quyết định số 

1975/QĐ-UBND ngày 25/10/2016 của UBND tỉnh);  

- Đại diện các tập thể, cá nhân thuộc các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh 

được khen thưởng (giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch mời); 

- Phóng viên Thông tấn xã Việt Nam, Báo Nhân dân, Báo Tiền phong 

thường trú tại Lạng Sơn; Báo Lạng Sơn, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, 

Cổng Thông tin điện tử tỉnh. 



 

3.2. Đại biểu các huyện, thành phố 

- Đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

các huyện, thành phố. 

- Đại diện lãnh đạo Phòng Văn hóa và Thông tin; Liên đoàn Lao động; 

các tập thể, cá nhân tại các huyện, thành phố được khen thưởng (giao UBND 

huyện, thành phố mời). 

Lưu ý: Hội nghị thực hiện các yêu cầu về phòng chống dịch Covid-19 

theo quy định.  

Trân trọng kính mời các thành phần tham dự Hội nghị./. 

Nơi nhận: 
 

- Như thành phần mời; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Văn phòng Tỉnh ủy; 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 

- C, PCVP UBND tỉnh, các Phòng:  

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

- Lưu: VT, KG-VX(NTH) 

TL. CHỦ TỊCH 
     CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 
 

 

 

 

Phạm Hùng Trường 
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