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THÔNG BÁO 
Về việc lãnh đạo UBND tỉnh làm việc với Trung tâm Huấn luyện và  

Thi đấu thể dục thể thao tỉnh 
 

Thực hiện Chương trình công tác tháng 9 năm 2018 của UBND tỉnh, 
đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức buổi làm việc với 
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh, cụ thể như sau: 

1. Thành phần 

- Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Chủ trì; 

- Đại diện lãnh đạo các Sở, ngành: Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Giáo 
dục và Đào tạo; Nội vụ; Tài chính; Kế hoạch và Đầu tư; Tài nguyên và Môi 
trường; Văn phòng UBND tỉnh;  

- Giám đốc, các Phó Giám đốc, lãnh đạo các phòng, các tổ chức đoàn thể  
thuộc Trung tâm (giao Trung tâm mời). 

2. Thời gian 

01 buổi, bắt đầu từ 08 giờ, ngày 20/9/2018 (thứ Năm). 

3. Địa điểm 

Tại Trụ sở Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh 
(Đường Bà Triệu, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn).    

4. Nội dung 

a) Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác 9 tháng đầu năm 2018; công tác 
chuẩn bị cho Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Lạng Sơn lần thứ VIII năm 2018; 
công tác đào tạo các lớp năng khiếu, huấn luyện thể thao thành tích cao; công tác 
quản lý, sử dụng đất đai và tài sản công,…; phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối 
năm 2018 và định hướng phát triển Trung tâm trong thời gian tiếp theo. 

b) Những khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân và kiến nghị, đề xuất. 

5. Tổ chức thực hiện 

a) Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo Trung tâm huấn luyện 
và thi đấu thể dục, thể thao tỉnh chuẩn bị Báo cáo theo các nội dung trên và các 
tài liệu liên quan, in đủ cho các thành phần dự họp; chuẩn bị các điều kiện để 
làm việc. 

b) Các thành phần dự buổi làm việc theo chức năng, nhiệm vụ, chuẩn bị 
ý kiến tham gia. 
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UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện. 

(Thông báo này thay cho Giấy mời các thành phần dự làm việc)./. 

 
 

 

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời làm việc; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh; 
- Đài PTTH tỉnh, Báo LS (đưa tin); 
- C, PCVP UBND tỉnh, 
  các phòng: KG-VX, TH, HC-QT, TH-CB; 
- Lưu: VT, KG-VX (NTH). 

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

 
 
 
 
 
 

Phạm Hùng Trường 
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