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GIẤY MỜI 
Dự họp trực tuyến (03 cấp) của Chính phủ về tổng kết Phong trào “Toàn 

dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2000 - 2018 
 

Thực hiện Công điện số 984/CĐ-VPCP ngày 18/9/2018 của Văn phòng 
Chính phủ về Hội nghị trực tuyến (03 cấp: Chính phủ, tỉnh/thành phố trực thuộc 
Trung ương; quận/huyện/thị xã thuộc tỉnh) của Chính phủ về Tổng kết Phong 
trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2000 - 2018, 
UBND tỉnh mời dự họp trực tuyến với nội dung như sau: 

I. CẤP TỈNH 

1. Thành phần  

- Thường trực Tỉnh ủy (có Giấy mời riêng); 

- Thường trực HĐND tỉnh (có Giấy mời riêng); 

- Lãnh đạo UBND tỉnh; 

- Thành viên Ban Chỉ đạo phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời 
sống văn hóa tỉnh (Quyết định số 1975/QĐ-UBND ngày 25/10/2016 của Chủ 
tịch UBND tỉnh); 

- Lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh. 

2. Thời gian: Từ 08 giờ 00, ngày 21/9/2018 (Thứ Sáu). 

3. Địa điểm: Tại phòng họp trực tuyến tầng 7, chi nhánh Viettel Lạng 
Sơn (đường Hùng Vương, xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn). 

4. Phân công chuẩn bị  

- Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh - Sở Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch chủ trì, phối hợp với các đơn vị thành viên Ban Chỉ đạo chuẩn bị Báo cáo 
liên quan của tỉnh, in đủ số lượng, phát cho các thành phần dự họp tại điểm cầu 
UBND tỉnh; đăng ký đại biểu của tỉnh theo yêu cầu; thực hiện công tác lễ tân, 
hướng dẫn đại biểu, phục vụ cuộc họp; 

- Đề nghị Viettel chi nhánh Lạng Sơn phối hợp với Văn phòng UBND 
tỉnh (Trung tâm Tin học - Công báo), Sở Thông tin và Truyền thông chuẩn bị 
các điều kiện kỹ thuật cần thiết phục vụ họp trực tuyến, phòng họp trực tuyến, 
ghế ngồi theo số lượng đại biểu; không để logo Viettel ở giữa, bố trí biển tên 
tỉnh Lạng Sơn. 
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II. CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ 

Giao UBND các huyện, thành phố thông báo, mời đại biểu tham dự Hội 
nghị tại điểm cầu của các huyện, thành phố (Trụ sở Trung tâm Viettel các huyện, 
thành phố) theo đúng yêu cầu về thành phần tại mục b, điểm 2 Công điện số 
984/CĐ-VPCP). 

* Lưu ý: Do huyện Cao Lộc, thành phố chưa có phòng họp trực tuyến của 
Trung tâm Viettel cấp huyện, vì vậy đại biểu thuộc 02 đơn vị họp tập trung tại 
điểm cầu UBND tỉnh - phòng họp trực tuyến tầng 7, chi nhánh Viettel Lạng 
Sơn, mỗi đơn vị không quá 20 người. 

(Gửi kèm theo Công điện số 984/CĐ-VPCP qua eOffice). 

Trân trọng kính mời các thành phần tham dự họp./. 
  

 
Nơi nhận:  
- Như thành phần mời họp; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Văn phòng BCH PCTT&TKCN tỉnh; 
- UBND các huyện, thành phố; 
- Viettel chi nhánh Lạng Sơn: 
- Báo Lạng Sơn, Đài PTTH, Cổng TTĐT tỉnh; 
- C, PVP UBND tỉnh, các phòng CM, TH-CB; 
- Lưu: VT, KGVX(LHH). 

TL. CHỦ TỊCH 
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 
 

Phạm Hùng Trường 
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Kính gửi: Thường trực Tỉnh ủy. 

 

Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn trân trọng kính mời Thường trực Tỉnh ủy 
dự họp trực tuyến (03 cấp) của Chính phủ về tổng kết Phong trào “Toàn dân 
đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2000 - 2018, cụ thể như sau: 

1. Thời gian: Từ 08 giờ 00, ngày 21/9/2018 (Thứ Sáu). 

2. Địa điểm: Tại phòng họp trực tuyến tầng 7, chi nhánh Viettel Lạng 
Sơn (đường Hùng Vương, xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn). 

3. Nội dung: Họp trực tuyến của Chính phủ về tổng kết Phong trào “Toàn 
dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2000 - 2018. 

Ủy ban nhân dân tỉnh trân trọng kính mời. 

(Gửi kèm theo Công điện số 984/CĐ-VPCP của Văn phòng Chính phủ về 
Hội nghị trực tuyến của Chính phủ về Tổng kết Phong trào “Toàn dân đoàn kết 
xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2000 - 2018)./. 

 

 

 
 

TL. CHỦ TỊCH 
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 
 

Phạm Hùng Trường 
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Kính gửi: Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh. 

 

Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn trân trọng kính mời Thường trực Hội 
đồng nhân dân tỉnh dự họp trực tuyến (03 cấp) của Chính phủ về tổng kết Phong 
trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2000 - 2018, cụ 
thể như sau: 

1. Thời gian: Từ 08 giờ 00, ngày 21/9/2018 (Thứ Sáu). 

2. Địa điểm: Tại phòng họp trực tuyến tầng 7, chi nhánh Viettel Lạng 
Sơn (đường Hùng Vương, xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn). 

3. Nội dung: Họp trực tuyến của Chính phủ về tổng kết Phong trào “Toàn 
dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2000 - 2018. 

Ủy ban nhân dân tỉnh trân trọng kính mời. 

(Gửi kèm theo Công điện số 984/CĐ-VPCP của Văn phòng Chính phủ về 
Hội nghị trực tuyến của Chính phủ về Tổng kết Phong trào “Toàn dân đoàn kết 
xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2000 - 2018)./. 
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