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GIẤY MỜI 

Tham dự Lễ phát động ''Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ'' 

Xuân Quý Mão năm 2023 

 

Thực hiện Kế hoạch số 11/KH-UBND ngày 11/01/2023 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về tổ chức “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và ra quân làm giao 

thông nông thôn, thủy lợi, nước sinh hoạt, vệ sinh môi trường nhân dịp Xuân 

Quý Mão năm 2023. UBND huyện Lộc Bình kính mời các thành phần tham dự 

Lễ phát động ''Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ'' Xuân Quý Mão năm 2023, 

cụ thể như sau: 

I. THÀNH PHẦN 

1. Đại biểu tỉnh (Có giấy mời riêng) 

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; 

- Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh; 

- Lãnh đạo Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; 

- Lãnh đạo Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; 

- Lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị lực lượng vũ trang của tỉnh. 

2. Đại biểu huyện 

- Thường trực Huyện ủy;  

- Thường trực Hội đồng nhân dân huyện; 

- Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện;  

- Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện; 

- Đại diện lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc trung ương, tỉnh trên địa bàn huyện; 

- Lãnh đạo, cán bộ, công nhân viên Công ty than Na Dương; 

- Lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt 

trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể xã Sàn Viên; 

- Cán bộ, giáo viên, một số học sinh các trường học trên địa bàn xã Sàn 

Viên, huyện Lộc Bình. 

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM 

1. Thời gian: 08 giờ 30 phút, ngày 27 tháng 01 năm 2023 (tức thứ Sáu, 

ngày Mùng 6 tháng Giêng năm Quý Mão). 
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2. Địa điểm: Tại khuôn viên Nhà chỉ huy công trường khai thác vận tải - 

Công ty than Na Dương - VVMI thuộc địa phận xã Sàn Viên, huyện Lộc Bình. 

Ủy ban nhân dân huyện Lộc Bình trân trọng kính mời các đồng chí trong 

thành phần đến tham dự đúng thời gian và địa điểm trên./. 
 

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời;  

- CT, PCT UBND huyện; 
- Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện; 
- C, PCVP HĐND và UBND huyện; 
- Lưu: VT, NNPTNT. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Chu Văn Lợi 
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