
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:          /VP-KGVX 

V/v gửi tài liệu họp xem xét kết quả 

Hội nghị lấy ý kiến “Phương án bài trí 

nội thất và hệ thống thờ tự công trình 

Đền thờ Chi Lăng”   
 

Lạng Sơn, ngày        tháng 3 năm 2020 

   Kính gửi:  

                                    - Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 

       - Lãnh đạo các Sở, ngành: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, 

       Nội Vụ, Ngoại Vụ, Lao động, Thương binh và Xã hội,                                                                            

       Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên          

       và Môi trường, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh,                      

       Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh. 
 

Thực hiện Chương trình công tác, UBND tỉnh đã ban hành Giấy mời số 

73/GM-UBND ngày 03/3/2020 về họp xem xét kết quả Hội nghị lấy ý kiến 

“Phương án bài trí nội thất và hệ thống thờ tự công trình Đền thờ Chi Lăng”, thời 

gian 09h00’ ngày 06/3/2020. Văn phòng UBND tỉnh gửi tài liệu liên quan đến 

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị được mời dự 

họp nghiên cứu trước, chuẩn bị ý kiến tham gia tại cuộc họp. 

 Tài liệu bản giấy gửi Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Công an tỉnh, Bộ 

Chỉ huy Quân sự tỉnh, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh; đề nghị các cơ quan, đơn vị 

còn lại trong thành phần dự họp chủ động cập nhật tài liệu bản điện tử trên 

VNPT-iOffice. 

Văn phòng UBND tỉnh kính đề nghị các cơ quan quan tâm./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND huyện Chi Lăng; 

- C, PVP UBND tỉnh, 

  các Phòng: KG-VX, TH, TH-CB; 

- Lưu: VT, KG-VX (NTH). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 
 

Nguyễn Văn Hà 
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