
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         năm 2023 

GIẤY MỜI 

Khảo sát, phục vụ công tác xây dựng công trình tri ân, bia ghi danh liệt sĩ và 

Nhân dân tử nạn tại Pháo đài Đồng Đăng 

  

  

 Thực hiện Thông báo số 2812-TB/VPTU, ngày 09/12/2022 của Văn phòng 

Tỉnh ủy thông báo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Báo cáo số 26-

BC/BCSĐ, ngày 11/11/2022 của Ban cán sự đảng UBND tỉnh, UBND tỉnh trân 

trọng kính mời đại biểu tham dự chương trình khảo sát, phục vụ công tác xây dựng 

công trình tri ân, bia ghi danh liệt sĩ và Nhân dân tử nạn tại Pháo đài Đồng Đăng 

như sau: 

 1. Thành phần: 

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

Chủ trì; 

 - Mời đại diện Lãnh đạo Hội đồng nhân dân tỉnh; 

 - Mời đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 

 - Đại diện Lãnh đạo các sở, ngành: Lao động - Thương binh và Xã hội; 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Xây dựng; Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Văn phòng 

UBND tỉnh; 

 - Đại diện lãnh đạo UBND huyện Cao Lộc; 

 - Đại diện Lãnh đạo UBND thị trấn Đồng Đăng; 

 - Phóng viên báo Lạng Sơn, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Cổng 

thông tin điện tử tỉnh (đưa tin) 

2. Thời gian, địa điểm: 01 buổi, từ 08 giờ 00 phút, ngày 01/02/2023 (thứ Tư) 

- Từ 08 giờ 00 phút: các thành phần tập trung tại UBND tỉnh để xuất phát; 

- Từ 08 giờ 20 phút đến 10 giờ 00 phút: khảo sát tại Pháo đài Đồng Đăng; 

- Từ 10 giờ 15 phút đến 11 giờ 30 phút: họp Đoàn khảo sát tại trụ sở UBND 

thị trấn Đồng Đăng. 

3. Bố trí phương tiện 

- Lãnh đạo UBND tỉnh đi xe riêng (lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng UBND 

tỉnh tháp tùng); 

- Lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch; phóng viên Báo Lạng Sơn đi chung xe do Sở Lao động - Thương binh và 

Xã hội bố trí. 

- Lãnh đạo Sở Xây dựng, phóng viên Cổng thông tin điện tử tỉnh, Đài Phát 

thanh và Truyền hình tỉnh đi chung xe do Sở Xây dựng bố trí. 
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- Các thành phần khác: chủ động phương tiện. 

4. Tổ chức thực hiện 

- Giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan 

chuẩn bị Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Công văn số 

5837/VP-NC ngày 14/12/2022 của Văn phòng UBND tỉnh về việc thực hiện 

Thông báo số 2812-TB/VPTU, ngày 09/12/2022 của Văn phòng Tỉnh ủy tỉnh và các 

tài liệu liên quan phục vụ Đoàn khảo sát. 

- UBND huyện Cao Lộc chỉ đạo UBND thị trấn Đồng Đăng chủ trì, phối 

hợp với các cơ quan liên quan chuẩn bị các điều kiện cần thiết phục vụ công tác 

khảo sát tại Pháo đài Đồng Đăng và họp Đoàn khảo sát tại trụ sở UBND thị trấn. 

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

 

Nơi nhận: 
 

- Như thành phần mời; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- C, PCVP UBND tỉnh; 

  - Lưu: VT, NC (NTT). 

 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Dương Công Hiệp 
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