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GIẤY MỜI 

Họp xem xét công tác chuẩn bị tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 110 năm  

ngày sinh đồng chí Lương Văn Tri (17/8/1910-17/8/2020) và Kỷ niệm 80 năm 

ngày Khởi nghĩa Bắc Sơn (27/9/1940-27/9/2020) 
  

 

Thực hiện Chương trình công tác, đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ 

tịch UBND tỉnh tổ chức cuộc họp xem xét công tác chuẩn bị tổ chức các hoạt 

động Kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Lương Văn Tri (17/8/1910-

17/8/2020) và Kỷ niệm 80 năm ngày Khởi nghĩa Bắc Sơn (27/9/1940-27/9/2020), 

với nội dung như sau: 

1. Thành phần 

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

- Mời đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 

- Đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; lãnh đạo các phòng, 

đơn vị liên quan thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (giao Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch mời); 

- Đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Tài chính, Văn phòng UBND tỉnh, Hội 

Văn học Nghệ thuật tỉnh; 

- Đại diện lãnh đạo UBND các huyện: Văn Quan, Bắc Sơn; lãnh đạo các 

phòng, đơn vị liên quan thuộc UBND các huyện: Văn Quan, Bắc Sơn (giao 

UBND các huyện Văn Quan, Bắc Sơn mời). 

2. Nội dung: rà soát công tác chuẩn bị tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 110 

năm ngày sinh đồng chí Lương Văn Tri (17/8/1910-17/8/2020) và Kỷ niệm 80 

năm ngày Khởi nghĩa Bắc Sơn (27/9/1940-27/9/2020). 

3. Thời gian, địa điểm: 01 buổi, bắt đầu từ 08 giờ 00 phút ngày 17/6/2020 

(thứ Tư), tại Phòng họp trực tuyến tầng 3, trụ sở UBND tỉnh. 

4. Tổ chức thực hiện 

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; UBND các huyện: Văn Quan, Bắc Sơn 

theo chức năng, nhiệm vụ được giao báo cáo về công tác chuẩn bị các hoạt động Kỷ 

niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Lương Văn Tri (17/8/1910-17/8/2020), Kỷ 

niệm 80 năm ngày Khởi nghĩa Bắc Sơn (27/9/1940-27/9/2020); gửi báo cáo và 

các tài liệu liên quan đến các thành phần dự họp trong sáng ngày 15/6/2020 (thứ 

Hai). 

- Các thành phần dự họp chủ động nghiên cứu, chuẩn bị ý kiến phát biểu 

tại cuộc họp. 
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Trân trọng kính mời các đồng chí tham dự./. 
 

Nơi nhận:  
- Như thành phần mời họp; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  

- Báo LS, Đài PT-TH tỉnh (cử PV đưa tin); 

- C, PVP UBND tỉnh, các Phòng:  

  KGVX, THNC, HC-QT, TH-CB; 

- Lưu: VT, KGVX(NTH). 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 
 

Nguyễn Văn Hà 
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