
UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
VĂN PHÒNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  
Số: 124 /TB-VP     Lạng Sơn,  ngày 01 tháng 11 năm 2019

      
THÔNG BÁO 

Về việc phân công nhiệm vụ phục vụ Lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh 
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 
tổ chức các ngày kỷ niệm, các sự kiện quan trọng tỉnh Lạng Sơn trong năm 2019 
- 2020 về tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng 
Văn Thụ (04/11/1909 - 04/11/2019); Để công tác phục vụ lễ kỷ niệm được chu 
đáo, Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh phân công công chức thực hiện một số 
nhiệm vụ như sau:  

I. Ngày 03 tháng 11 năm 2019 

* Tổ đón, tiếp khách tại Khách sạn Vinpearl: 

1. Đ/c Nguyễn Văn Hà, Phó Chánh Văn phòng  - Tổ trưởng. 

2. Đ/c Lê Trọng Tuấn, trưởng phòng KGVX - Tổ phó. 

3. Đ/c Hoàng Xuân Đồng, Trưởng phòng Nội chính. 

4. Đ/c Nguyễn Thị Hoàn, Chuyên viên phòng KGVX. 

5. Đ/c Nguyễn Chí Dũng, Chuyên viên phòng KGVX. 

6. Đ/c Hà Thanh Loan, lễ tân. 

7. Đ/c Hoàng Thị Hằng, Phòng HCQT. 

- Thời gian: Từ 14 giờ 00 phút. 

- Nhiệm vụ: Xác nhận đại biểu, phối hợp tiếp đón, bố trí phòng nghỉ, 
chuyển tài liệu, quà tặng cho đại biểu, cung cấp các thông tin có liên quan. Sau 
khi đại biểu đã nhận phòng sẽ hỗ trợ công việc của Tổ hậu cần. 

- Trang phục: nam comple, cà vạt; nữ áo dài truyền thống, đeo thẻ. 

* Tổ đón khách tại Khách sạn Mường Thanh: 

1. Đ/c Ngô Tiến Bình, Phó trưởng phòng KGVX - Tổ trưởng. 

2. Hà Phương Linh, kế toán. 

- Thời gian: Từ 14 giờ 00 phút. 

- Nhiệm vụ: Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xác nhận đại 
biểu, tiếp đón, bố trí phòng nghỉ, chuyển tài liệu, quà tặng cho đại biểu, cung 
cấp các thông tin có liên quan. Sau khi đại biểu đã nhận phòng khẩn trương di 
chuyển về khách sạn Vinpearl. 

- Trang phục: nam comple, cà vạt; nữ áo dài truyền thống, đeo thẻ. 



* Tổ hậu cần tại khách sạn Vinpearl:  

1. Đ/c Nông Việt Cường, Phó trưởng phòng phụ trách phòng HCQT - Tổ 
trưởng. 

2. Đ/c Đoàn Thị Miên, Phó trưởng phòng phòng HCQT - Tổ phó. 

3. Đ/c Lê Khả Thanh, Trưởng phòng KTTH; 

4. Đ/c Phí Lệ Hằng, kế toán. 

5. Trần Thị Ngân, Phòng HCQT. 

6. Đ/c Đường Thị Hồng Thơ, lễ tân.  

7. Đ/c Vi Xuân Bách, lái xe. 

- Địa điểm: Khách sạn Vinpearl. 

- Thời gian: Từ 14 giờ. 

- Nhiệm vụ: kiểm tra phòng ăn, sơ đồ ngồi của đại biểu, biểu đặt bàn tiệc, 
thực đơn, chuẩn bị ma két, kiểm tra các tiết mục văn nghệ, âm thanh, viết lời 
dẫn mời cơm của lãnh đạo, chuẩn bị phương tiện, đón đưa khách vào vị trí dự 
tiệc và các nhiệm vụ khác khi được phân công. 

- Trang phục: nam comple, cà vạt; nữ áo dài truyền thống, đeo thẻ. 

II. Ngày 04 tháng 11 năm 2019 

* Tổ đón, tiếp khách tại Trung tâm Hội nghị tỉnh 

1. Đ/c Nguyễn Văn Hà, Phó Chánh Văn phòng  - Tổ trưởng. 

2. Đ/c Lê Trọng Tuấn, trưởng phòng KGVX - Tổ phó. 

3. Đ/c Hoàng Xuân Đồng, Trưởng phòng Nội chính. 

4. Đ/c Nguyễn Chí Dũng, Chuyên viên phòng KGVX. 

5. Đ/c Lê Khả Thanh, Trưởng phòng KTTH; 

- Thời gian: Từ 7 giờ 30 phút. 

- Nhiệm vụ: Đón đại biểu vào hội trường. 

- Trang phục: nam comple, cà vạt, đeo thẻ. 

* Tổ hậu cần tại Trung tâm hội nghị tỉnh:  

1. Đ/c Nông Việt Cường, Phó trưởng phòng phụ trách phòng HCQT - Tổ 
trưởng. 

2. Đ/c Đoàn Thị Miên, Phó trưởng phòng phòng HCQT - Tổ phó. 

3. Đ/c Hoàng Thị Hằng, Phòng HCQT. 

4. Đ/c Trần Thị Ngân, Phòng HCQT. 

5. Đ/c Đường Thị Hồng Thơ, lễ tân.  

6. Đ/c Hà Thanh Loan, lễ tân. 



- Thời gian: Từ 7 giờ 30 phút. 

- Nhiệm vụ: Chuẩn bị nước uống, kiểm tra biển để bàn và các công việc 
khác khi được lãnh đạo Văn phòng phân công. 

- Trang phục: nam comple, cà vạt; nữ áo dài truyền thống, đeo thẻ. 

Các tổ sau khi hoàn thành nhiệm vụ khẩn trương di chuyển sang Nhà 
khách Tỉnh ủy để đón, tiếp khách. 

Yêu cầu các đồng chí được phân công nhiệm vụ nghiêm túc triển khai 
thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh (b/c); 
- Sở VHTTDL; 
- C, PVP UBND tỉnh, các phòng CM; 
- Lưu: VT, KG-VX(NCD). 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 

 
 
 

Phạm Hùng Trường 
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