
UỶ 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  01  năm 2023 

 

GIẤY MỜI 

Gặp mặt tuyên dương huấn luyện viên, vận động viên  

đạt thành tích xuất sắc tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022  

và các giải Thể thao toàn quốc năm 2022 

 

Thực hiện Chương trình công tác năm 2023, UBND tỉnh tổ chức Chương 

trình Gặp mặt tuyên dương huấn luyện viên, vận động viên của tỉnh đạt thành 

tích xuất sắc tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022 và các giải Thể 

thao toàn quốc năm 2022, cụ thể như sau: 

1. Thành phần 

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

- Mời Đại diện Lãnh đạo HĐND tỉnh (có Giấy mời riêng); 

- Mời Đại diện Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh (có Giấy mời 

riêng); 

- Mời Đại diện Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (có Giấy mời riêng); 

- Mời Đại diện Lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy (có Giấy mời riêng) ; 

- Đại diện Lãnh đạo các Sở, ngành: Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài 

chính, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Thông tin và Truyền thông, Lao động -

Thương binh và Xã hội, Công an tỉnh, Báo Lạng Sơn, Đài Phát thanh và Truyền  

hình tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh; Ban Thi đua 

- Khen thưởng tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh; 

- Đại diện Lãnh đạo: UBND thành phố Lạng Sơn, UBND huyện Cao Lộc; 

- Đại diện Lãnh đạo các Liên đoàn Thể thao tỉnh: Bóng đá, Quần vợt, Cầu 

lông, Bóng bàn, Hiệp hội Golf; 

- Đại diện lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh; 

- Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; lãnh đạo các phòng, đơn vị 

thuộc Sở và công chức Phòng Quản lý Thể dục - Thể thao (giao Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch mời); 

- Các Huấn luyện viên, vận động viên tiêu biểu được khen thưởng; các tổ 

chức, doanh nghiệp, cá nhân có đăng ký trao quà, thưởng (giao Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch mời đại biểu dự). 

2. Thời gian, địa điểm 

a) Thời gian: từ 15 giờ 30 phút, ngày 03/02/2023 (thứ Sáu, ngày 13 tháng 

Giêng âm lịch). 
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b) Địa điểm: tại Khách sạn Nhà hàng Trung Xuân, đường Tam Thanh, 

phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn. 

(Có Chương trình chi tiết kèm theo). 

3. Phân công nhiệm vụ 

a) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh xây dựng các báo cáo, bài 

phát biểu của Lãnh đạo tỉnh, chương trình, kịch bản, ma két, chuẩn bị khánh tiết, 

hậu cần phục vụ Chương trình. Bố trí kinh phí thực hiện. 

- Phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh xây dựng Video Clip 

về báo cáo kết quả và quá trình thi đấu của các vận động viên, huấn luyện viên. 

b) Sở Nội vụ 

Chuẩn bị Bằng khen và tiền thưởng, chủ trì điều hành nội dung khen 

thưởng tại Chương trình gặp mặt. 

c) Văn phòng UBND tỉnh 

Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát hành giấy mời, chuẩn 

bị bài phát biểu của Lãnh đạo UBND tỉnh, kịch bản Chương trình, ma két; 

khánh tiết, hội trường tại Chương trình gặp mặt. 

UBND tỉnh trân trọng kính mời các đại biểu tham dự./.  
 

Nơi nhận:                                                                                                                                        
- Như thành phần tham dự; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Báo Lạng Sơn, Đài PT&TH tỉnh,  

  Cổng TTĐT tỉnh (cử PV đưa tin); 

- C, PVP UBND tỉnh, 

  các phòng CM, HC-QT, TT TT;                                                                                                                                                         

- Lưu: VT, KGVX (NNK).                                                                                                               

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

Phạm Hùng Trường 
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