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GIẤY MỜI 

Kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Hoàng 
Văn Thụ tại huyện Văn Lãng và thành phố Lạng Sơn 

  

 
Thực hiện Chương trình công tác tháng 9/2019 của UBND tỉnh, đồng chí 

Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ 
kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ tại huyện Văn Lãng và 
thành phố Lạng Sơn như sau: 

 1. Thành phần 

- Đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh - Chủ trì. 

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

- Lãnh đạo các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Văn hóa - Thể 
thao và Du lịch, Giao thông vận tải, Xây dựng, Báo Lạng Sơn, Đài Phát thanh và 
Truyền hình tỉnh; lãnh đạo UBND huyện Văn Lãng. 

- Lãnh đạo UBND thành phố Lạng Sơn (khi kiểm tra tại thành phố Lạng 
Sơn và họp tại trụ sở UBND tỉnh). 

- Đại diện các nhà thầu: Tư vấn quản lý dự án, tư vấn thiết kế, tư vấn giám 
sát, kiểm định, thi công xây lắp công trình (do Sở Giao thông vận tải, UBND 
huyện Văn Lãng, UBND thành phố Lạng Sơn mời dự làm việc). 

- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh và đại diện các Phòng: Khoa giáo - 
Văn xã, Kinh tế chuyên ngành. 

 2. Nội dung  

- Kiểm tra hiện trường các công trình: Đường vào Khu lưu niệm, các hạng 
mục công trình trong Khu lưu niệm đồng chí Hoàng Văn Thụ tại huyện Văn 
Lãng; Khuôn viên tượng đài đồng chí Hoàng Văn Thụ tại thành phố Lạng Sơn.   

- Họp xem xét báo cáo tiến độ chuẩn bị các công việc cho Lễ kỷ niệm 110 
năm ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ. 

3. Thời gian, địa điểm:  

- Từ 13 giờ 00 phút, ngày 03/9/2019: Tập trung tại trụ sở UBND tỉnh đi 
kiểm tra các công trình tại huyện Văn Lãng; sau đó kiểm tra công trình Khuôn 
viên tượng đài đồng chí Hoàng Văn Thụ tại thành phố Lạng Sơn.  

- Từ 15 giờ 30 phút, ngày 03/9/2019: Họp xem xét báo cáo tiến độ chuẩn 
bị các công việc cho Lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ 
tại phòng họp tầng 4 trụ sở UBND tỉnh. 
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4. Tổ chức thực hiện 

a) Các cơ quan sau chuẩn bị báo cáo bằng văn bản (in 20 bộ): 

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo tổng thể tình hình chuẩn bị Lễ 
kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ. 

- Sở Giao thông vận tại báo cáo tình hình sửa chữa, nâng cấp tuyến đường 
ĐH17 Tân Mỹ - Hoàng Văn Thụ. 

- UBND huyện Văn Lãng báo cáo tình hình triển khai thực hiện Dự án 
chỉnh trang Khu lưu niệm đồng chí Hoàng Văn Thụ đến thời điểm hiện tại, 
những vướng mắc và biện pháp xử lý. 

- UBND thành phố Lạng Sơn báo cáo tình hình triển khai thực hiện Dự án 
nâng cấp, cải tạo Khuôn viên tượng đài đồng chí Hoàng Văn Thụ; Nhà lưu niệm 
đồng chí Hoàng Văn Thụ tại số 8, phố Chính Cai, phường Hoàng Văn Thụ. 

b) Các cơ quan, đơn vị liên quan chuẩn bị ý kiến tham gia theo chức năng, 
nhiệm vụ. 

c) Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Lạng Sơn: Cử phóng viên đưa 
tin. 

Các thành phần tham dự buổi làm việc có mặt tại trụ sở UBND tỉnh lúc 12 
giờ 50 phút để đi xe chung. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính đi xe chung do 
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch bố trí; Sở Xây dựng, Đài Phát thanh - Truyền 
hình tỉnh, Báo Lạng Sơn đi xe chung (7 chỗ) do Sở Giao thông vận tải bố trí. 

  Trân trọng kính mời các đồng chí tham dự đúng thành phần và thời gian./. 
 

 
Nơi nhận:  
- Như thành phần mời họp; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  
- Báo Lạng Sơn, Đài PT-TH tỉnh; 
- C, PVP UBND tỉnh,  
  các phòng: KTCN, TH, KGVX, HC-QT,     
Trung tâm TH-CB; 
- Lưu: VT, KGVX (NTB). 

TL. CHỦ TỊCH 
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 

Phạm Hùng Trường 
 


		2019-08-30T14:46:35+0700
	Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn


		2019-08-30T14:46:50+0700
	Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn




