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GIẤY MỜI  
Kiểm tra công tác tuyên truyền, trang trí 

 chuẩn bị kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ 
 

Thực hiện Chương trình công tác, lãnh đạo UBND tỉnh tổ chức kiểm tra 
công tác tuyên truyền, trang trí chuẩn bị kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí 
Hoàng Văn Thụ với nội dung sau: 

1. Thành phần 

- Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Chủ trì; 

- Đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tài 
chính, Văn phòng UBND tỉnh; 

- Đại diện lãnh đạo UBND thành phố Lạng Sơn, huyện Văn Lãng; 

- Các Phòng chuyên môn, đơn vị liên quan trực tiếp của Sở Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch (do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch mời); 

- Các Phòng, đơn vị liên quan trực tiếp của UBND thành phố Lạng Sơn, 
UBND huyện Văn Lãng (do UBND thành phố, UBND huyện Văn Lãng mời). 

2. Nội dung  

Kiểm tra thực tế công tác tuyên truyền, trang trí,…phục vụ kỷ niệm 110 năm 
Ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ (04/11/1909 - 04/11/2019). 

3. Thời gian, địa điểm  

- Các thành phần tập trung tại trụ sở UBND tỉnh để 13h30 phút ngày 
29/10/2019 (thứ Ba) xuất phát đi kiểm tra thực tế.  

- Lộ trình: Trụ sở UBND tỉnh - Trung tâm Hội nghị tỉnh - Quốc lộ 1A (đi 
đến địa phận Bản Thí); sau đó quay lại cửa ngõ thành phố Lạng Sơn (cầu chui 
Mỹ Sơn) - đến địa điểm Nhà lưu niệm đồng chí Hoàng Văn Thụ tại số 8 phố Kỳ 
Lừa, phường Hoàng Văn Thụ - tiếp tục lên thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc; 
vào kiểm tra và họp rút kinh nghiệm tại Khu lưu niệm đồng chí Hoàng Văn Thụ, 
xã Hoàng Văn Thụ, huyện Văn Lãng - quay trở về thành phố Lạng Sơn. 

 UBND huyện Văn Lãng đón đoàn tại ngã tư Quốc lộ 4B, đường rẽ vào Khu 
lưu niệm đồng chí Hoàng Văn Thụ, xã Hoàng Văn Thụ, huyện Văn Lãng. 

 4. Phân công chuẩn bị 

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với UBND thành phố, 
UBND huyện Văn Lãng xây dựng báo cáo chung về công tác tuyên truyền, trang 
trí,…phục vụ hoạt động kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ. 
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- UBND huyện Văn Lãng chuẩn bị địa điểm để Đoàn làm việc, họp rút kinh 
nghiệm tại Khu lưu niệm đồng chí Hoàng Văn Thụ, xã Hoàng Văn Thụ, huyện 
Văn Lãng. 

- Các thành phần dự kiểm tra chủ động chuẩn bị nội dung phát biểu tại 
buổi làm việc. 

- Báo Lạng Sơn, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh cử Phóng viên dự và 
đưa tin. 

5. Bố trí phương tiện 

- Lãnh đạo UBND tỉnh đi xe riêng; 

- Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, phòng nghiệp vụ thuộc Sở đi 
chung xe do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch bố trí;  

- Lãnh đạo Sở Tài chính và phóng viên Báo Lạng Sơn, Đài Phát thanh và 
Truyền hình tỉnh, Cổng Thông tin điện tử tỉnh đi xe chung do Sở Tài chính bố 
trí; 

- Các thành phần khác chủ động phương tiện đảm bảo lịch trình làm việc. 

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

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Báo Lạng Sơn, Đài PTTH tỉnh; 
- C,PVP UBND tỉnh, các Phòng:  
 KG-VX,TH, HC-QT, TH-CB; 

- Lưu: VT, KG-VX (NTH). 

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

 
 
 
 
 

 
Phạm Hùng Trường 
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