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GIẤY MỜI 

Kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức Lễ kỷ niệm 190 năm  

Ngày thành lập tỉnh Lạng Sơn (04/11/1831 - 04/11/2021) 

 

Thực hiện Chương trình số 154/CTr-BTC ngày 06/10/2021 của Ban Tổ chức 

Kỷ niệm 190 năm ngày thành lập tỉnh Lạng Sơn về Chương trình tổng thể tổ chức 

Kỷ niệm 190 năm ngày thành lập tỉnh Lạng Sơn; Đồng chí Dương Xuân Huyên, 

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Lễ kỷ niệm 190 năm 

Ngày thành lập tỉnh Lạng Sơn tiến hành kiểm tra thực tế về công tác chuẩn bị tổ 

chức Lễ kỷ niệm 190 năm Ngày thành lập tỉnh như sau: 

 1. Thành phần: 

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

Trưởng đoàn kiểm tra; 

 - Mời đại diện Lãnh đạo: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy; 

- Đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở 

Y tế, Công an tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, 

Báo Lạng Sơn, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh, UBND thành phố Lạng Sơn;  

- Trưởng Tiểu ban, Phó Trưởng Tiểu ban Lễ tân - Hậu cần phục vụ Kỷ niệm 

190 năm ngày thành lập tỉnh Lạng Sơn; 

- Các phòng chuyên môn, đơn vị liên quan của Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch (do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ động mời). 

2. Thời gian, địa điểm: 

Từ 8h00, ngày 27/10/2021 (thứ Tư), Lịch trình cụ thể như sau: 

* Từ 8h00 đến 9h00: Kiểm tra thực địa gồm các thành phần: Lãnh đạo 

UBND tỉnh, đại diện Lãnh đạo các cơ quan: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Văn phòng 

Tỉnh ủy, Sở Y tế, Công an tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền 

hình tỉnh, Báo Lạng Sơn, UBND thành phố Lạng Sơn tập trung, xuất phát tại trụ sở 

UBND tỉnh. 

- Kiểm tra công tác trang trí tuyên truyền cổ động trực quan chào mừng Lễ 

kỷ niệm trên địa bàn thành phố Lạng Sơn và trên tuyến quốc lộ 1A. 

- Kiểm tra công tác lễ tân - hậu cần tại Nhà khách A1 bao gồm: việc bố trí 

nơi ăn, nghỉ của đại biểu; thực đơn tiệc chiêu đãi, công tác đảm bảo an ninh, y tế 

cho đại biểu tham dự Lễ kỷ niệm.  
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* Từ 9h00: Tất cả các thành phần mời tập trung tại Hội trường Trung tâm 

Hội nghị tỉnh. 

- Sơ duyệt Chương trình nghệ thuật chào mừng Lễ kỷ niệm tại Hội trường 

Trung tâm Hội nghị. 

- Sau khi sơ duyệt Chương trình nghệ thuật, Đoàn làm việc họp, trao đổi 

thống nhất các nội dung về công tác chuẩn bị tổ chức kỷ niệm 190 năm Ngày thành 

lập tỉnh Lạng Sơn tại Trung tâm Hội nghị tỉnh.  

3. Phân công chuẩn bị 

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo về công tác trang trí tuyên truyền, 

chương trình nghệ thuật chào mừng Lễ kỷ niệm; công tác lễ tân - hậu cần, bố trí 

đón tiếp đại biểu tham dự Lễ kỷ niệm. 

- Công an tỉnh báo cáo về công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn 

xã hội, phương án đón, dẫn đường đoàn đại biểu của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, 

đảm bảo an toàn cho đại biểu tham dự Lễ dâng hương, dâng hoa và Lễ kỷ niệm. 

- Sở Y tế báo cáo công tác chỉ đạo kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm tại các 

điểm bố trí ăn, nghỉ của đại biểu dự Lễ kỷ niệm; công tác phòng, chống dịch bệnh 

trong thời gian diễn ra Lễ kỷ niệm; chuẩn bị nhân lực, phương tiện, thuốc, vật tư y 

tế bảo đảm phục vụ sức khỏe đại biểu dự Lễ kỷ niệm; cử cán bộ trực tại nơi bố trí 

chỗ nghỉ của đại biểu, tại hội trường Trung tâm Hội nghị tỉnh. 

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh báo cáo công tác chuẩn bị các điều kiện 

thực hiện truyền hình trực tiếp chương trình Lễ kỷ niệm. 

- Báo Lạng Sơn báo cáo về việc chuẩn bị phát hành số báo đặc biệt chào 

mừng Lễ Kỷ niệm. 

- UBND thành phố Lạng Sơn báo cáo về 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 Lễ Kỷ niệm; công tác chuẩn bị 

các điều kiện phục vụ Lễ dâng hương, dâng hoa nhân dịp kỷ niệm và các nội dung 

khác liên quan phục vụ Lễ kỷ niệm. 

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 (cử PV đưa tin);  

- C, PVP UBND tỉnh, các Phòng:  

THNC, KGVX, KT, HC-QT, TT TH-CB; 

- Lưu: VT, KGVX (NNK). 

 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 
 

Nguyễn Văn Hà 
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