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GIẤY MỜI 

Dư ̣Chương trình thăm và giao lưu biểu diễn nghệ thuật 

phục vụ nhân dân,chiến sỹ vùng biên giới nhân dịp kỷ niệm 70 năm 

Chiến thắng Biên giới Thu- Đông (1950- 2020) tại xã Thanh Lòa 

 
 

Thực hiện Kế hoạch số 112/KH-BCĐ ngày 23/9/2020 củaBan Chỉ đạo các 

ngày kỷ niệm, các sự kiện quan trọng tỉnh Lạng Sơn năm 2019 - 2020 về  tổ chức 

các hoạt động Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Biên giới 1950 - 2020; Công văn số 

1121/SVHTTDL-QLVHGĐ ngày 01/10/2020 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

về phối hợp thực hiện Chương trình thăm và giao lưu biểu diễn nghệ thuật phục vụ 

đồng bào và chiến sỹ nhân dịpkỷ niệm 70 năm Chiến thắng Biên giới Thu - Đông 

1950. Giấy mời số 110/GM-BCĐ ngày 23/10/2020 của BCĐ các ngày kỷ niệm, các 

sự kiện quan trọng tỉnh Lạng Sơn năm 2019-2020. 

UBND huyện phối hợp cùng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện 

Chương trình thăm và giao lưu biểu diễn nghệ thuật phục vụ đồng bào và chiến sỹ 

nhân dịpkỷ niệm 70 năm Chiến thắng Biên giới Thu - Đông (1950-2020) tại xã 

Thanh Lòa, cụ thể như sau: 

 2. Thành phần mời dự: 

 * Đại biểu tỉnh: (do Ban Chỉ đạo các ngày kỷ niệm, các sự kiện quan trọng 

tỉnh Lạng Sơn năm 2019 – 2020 mời) 

- Đại diện Lãnh đạo UBND tỉnh Lạng Sơn, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam tỉnh Lạng Sơn (Có Giấy mời riêng) 

- Đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông 

tin và Truyền thông, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Lao động - Thương binh 

và Xã hội; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Công an 

tỉnh, Tỉnh đoàn Lạng Sơn, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Báo Lạng Sơn, Đài Phát thanh 

và Truyền hình tỉnh; 

- Phóng viên Báo Lạng Sơn, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh. 

* Đại biểu huyện: 

- Đại diện lãnh đạo Huyện ủy, HĐNDhuyện (Có Giấy mời riêng) 

- Đại diện lãnh đạo các phòng, ban, ngành: Ban Tuyên giáo Huyện ủy; 

UBMTTQ huyêṇ Cao Lộc; Ban Chỉ huy Quân sự huyện; Công an huyện; Huyện 



Đoàn Cao Lộc; Phòng lao động, Thương binh và Xã hội – Dân tộc; Phòng Văn hóa 

và Thông tin; Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông. 

- Diễn viên Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông có tiết mục tham 

gia biểu diễn trong chương trình giao lưu. 

*  Đại biểu xã:Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ và đại diện các 

đoàn thể của Xã Thanh Lòa, Ban Giám hiệu Trường phổ thông dân tộc bán trú Tiểu 

học và THCS xã Thanh Lòa; Thành viên có tiết mục tham gia biểu diễn trong 

chương trình giao lưu. (Đề nghi ̣UBND xã Thanh Lòa giúp thông báo mời các thành 

phần đại biểu của xã tham dự chương trình). 

2. Thời gian, điạ điểm: 

- Từ 19h00’- 21h00, ngày 28/10/2020 tại Trường phổ thông dân tộc bán trú 

Tiểu học và THCS xã Thanh Lòa (thôn Nà Làng, xã Thanh Lòa, huyện Cao Lộc). 

3. Lịch trình tham gia 

- 17h00’, ngày 28/10/2020: Các đại biểu có mặt tập trung tại Đồn Biên phòng 

Thanh Lòa để tham dự bữa cơm giao lưu với cán bộ, chiến sỹ của Đồn Biên phòng.  

- 19h00’ – 21h00’, ngày 28/10/2020: Đại biểu dự Chương trình giao lưu biểu 

diễn nghệ thuật tại Trường phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS xã Thanh 

Lòa.  

UBND huyện trân troṇg kính mời các đaị biểu tham dư.̣/. 

Nơi nhận: 

- Như TP mời; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- C, PCVP; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hoàng Quy 
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