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GIẤY MỜI  
Dự tổng duyệt Chương trình Lễ trao Giải thưởng  

văn học nghệ thuật Hoàng Văn Thụ lần thứ V; tổng kết Phong trào thi đua 
đặc biệt, cao điểm và Cuộc thi tìm hiểu về cuộc đời hoạt động cách mạng 

của đồng chí Hoàng Văn Thụ (04/11/1909 - 04/11/2019) 
 

Thực hiện Kế hoạch số 139/KH-BCĐ ngày 16/10/2018 của Ban Chỉ đạo kỷ 
niệm các ngày lễ lớn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2016 - 2020 (gọi tắt là Ban Chỉ đạo) 
về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ 
(04/11/1909 - 04/11/2019), Ban Chỉ đạo tổ chức tổng duyệt Chương trình Lễ trao 
Giải thưởng văn học nghệ thuật Hoàng Văn Thụ lần thứ V; tổng kết Phong trào 
thi đua đặc biệt, cao điểm và Cuộc thi tìm hiểu về cuộc đời hoạt động cách mạng 
của đồng chí Hoàng Văn Thụ (04/11/1909 - 04/11/2019), cụ thể như sau: 

1. Thành phần 

- Đồng chí Dương Xuân Huyên, Trưởng Ban Chỉ đạo, Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh; 

- Mời Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó trưởng Ban Chỉ đạo; 

- Đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành: Sở Nội vụ; Sở Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch; Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh; Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh; Văn 
phòng UBND tỉnh; 

- Các Phòng chuyên môn, đơn vị liên quan của các sở, ban, ngành (do các 
sở, ban, ngành chủ động mời). 

2. Nội dung  

Tổng duyệt nội dung Chương trình Lễ trao Giải thưởng văn học nghệ thuật 
Hoàng Văn Thụ lần thứ V; tổng kết Phong trào thi đua đặc biệt, cao điểm và 
Cuộc thi tìm hiểu về cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí Hoàng Văn 
Thụ (04/11/1909 - 04/11/2019), gồm:  

 - Chương trình văn nghệ chào mừng; 

 - Kịch bản chương trình, công tác tổ chức, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; 

 - Tập dượt công tác khen thưởng; 

 - Công tác trang trí khánh tiết, lễ tân hậu cần,… 

3. Thời gian, địa điểm  

- Từ 09h 00 phút ngày 29/10/2019 (thứ Ba). 

- Địa điểm: Trung tâm Hội nghị tỉnh, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn. 
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 4. Phân công chuẩn bị 

Các đơn vị chủ động chuẩn bị nội dung theo lĩnh vực đã được phân công. 

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

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Văn phòng Tỉnh ủy; 

- 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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