
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM UBND TỈNH LẠNG SƠN 
 VĂN PHÒNG 

 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 2853 /VP-KTTH 

V/v tham gia tiếp đón, làm 
việc với Đoàn công tác 

tỉnh Sơn La 

Lạng Sơn, ngày 25 tháng 7 năm 2018 

   
  Kính gửi:  
    - Các sở, ngành: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư,  
                                           Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn, 
                                           Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Ngoại vụ; 
    - Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Cục Hải quan; 
    - Chi cục Kiểm dịch thực vật vùng VII; 
    - UBND thành phố Lạng Sơn. 

 

UBND tỉnh Lạng Sơn nhận được Công văn số 2468/UBND-KT ngày 
23/7/2018 của UBND tỉnh Sơn La về việc mời đồng chủ trì họp triển khai tuần 
Nhãn và Nông sản an toàn Sơn La và Thông báo số 83/TB-UBND ngày 
23/7/2018 của UBND tỉnh Sơn La về Chương trình làm việc của Đoàn công tác 
Khai trương tuần Nhãn và Nông sản an toàn tại tỉnh Lạng Sơn và thị trấn Bằng 
Tường, Quảng Tây, Trung Quốc; sau khi xem xét đồng chí Nguyễn Công Trưởng, 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Đối với nội dung làm việc tại Khách Sạn Mường Thanh - Lạng Sơn vào 
9h30’ ngày 26/7/2018. 

- Đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - đồng chủ trì; 

 - Mời đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị tham gia làm việc, gồm: Sở 
Công Thương, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - 
Lạng Sơn, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Cục Hải quan, Chi cục Kiểm dịch thực 
vật vùng VII, Văn phòng UBND tỉnh; giao Sở Công Thương mời lãnh đạo Trung 
tâm Khuyến Công và xúc tiến Thương mại. 

 - Giao Sở Công Thương chủ trì phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các 
cơ quan liên quan chủ động liên hệ với Đoàn công tác của tỉnh Sơn La chuẩn bị 
tài liệu và các điều kiện khác phục vụ cuộc làm việc. 

2. Đối với nội dung viếng Nghĩa trang liệt sĩ nhân dịp ngày 27/7 vào 8h00’ 
ngày 26/7/2018. 

- Đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tham gia cùng 
đoàn; 

- Mời đại diện lãnh đạo UBND thành phố Lạng Sơn và Sở Lao động 
Thương binh và Xã hội tham gia cùng đoàn; 
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- Giao UBND thành phố Lạng Sơn chủ trì phối hợp với Sở Lao động 
Thương binh và Xã hội chuẩn bị hậu cần phục vụ buổi lễ (vòng hoa, mâm lễ, tăng 
âm loa đài, công tác tiếp đón, lời dẫn, làm công tác tổ chức…). 

3. Cử đại diện lãnh đạo các đơn vị: Sở Công Thương, Ban Quản lý Khu 
KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn, Cục Hải quan trực tiếp tham gia, hỗ trợ, giúp đỡ 
Đoàn công tác UBND tỉnh Sơn La trong quá trình tổ chức Hội nghị “Xúc tiến tiêu 
thụ sản phẩm Nhãn và Nông sản an toàn tỉnh Sơn La năm 2018” tại Bằng Tường, 
Quảng Tây, Trung Quốc. 

Giao Sở Ngoại vụ cử 01 phiên dịch hỗ trợ đoàn công tác; chủ trì phối hợp 
với các đơn vị liên quan hoàn thiện thủ tục trình ban hành quyết định cử cán bộ đi 
công tác nước ngoài theo quy định hiện hành. 

(Công văn số 2468/UBND-KT, Thông báo số 83/TB-UBND gửi kèm theo 
qua eOffice và trên trang thông tin điện tử Văn phòng UBND tỉnh) 

Công văn này thay cho giấy mời. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./. 

Nơi nhận:                                                       
-  Như kính gửi;                
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Báo LS, Đài PT&TH tỉnh (đưa tin); 
- C, PVP UBND tỉnh, 
  các phòng CV,  HC-QT, TT THCB;  
- Lưu: VT, KTTH (LC).  

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

  
 
 
 
 

Phạm Hùng Trường 
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