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TỈNH LẠNG SƠN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 413/GM-UBND Lạng Sơn, ngày   25  tháng 12 năm 2018 
 
 

GIẤY MỜI 
Dự Lễ Khai trương Hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến  

các cấp tỉnh Lạng Sơn 
 
 

 Thực hiện Chương trình công tác năm 2018, UBND tỉnh tổ chức Khai 
trương Hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến các cấp tỉnh Lạng Sơn. UBND 
tỉnh trân trọng kính mời các đồng chí dự tham dự buổi Lễ Khai trương, cụ thể 
như sau: 

1. Thành phần  

- Bí thư Tỉnh ủy.  

- Chủ tịch HĐND tỉnh. 

- Lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh.  

- Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.  

- Các Ủy viên UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành: Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn, Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn, Ban Quản lý 
đầu tư xây dựng tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Kho bạc Nhà nước 
tỉnh, Chi nhánh Ngân hàng nhà nước tỉnh, Cục Thống kê, Cục Hải quan, Cục 
Thuế, Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Cục Quản lý thị trường, Bảo hiểm xã hội tỉnh.  

- Bí thư Huyện ủy, Thành ủy; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tham 
dự tại điểm cầu của UBND huyện, thành phố và thông báo đến Bí thư, Chủ tịch 
UBND các xã, phường, thị trấn có điểm cầu trực tuyến tham dự. 

- Giám đốc Viễn thông Lạng Sơn. 

- Báo Lạng Sơn, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh. 

2. Thời gian: Từ 07h30 - 08h00, ngày 28/12/2018 (thứ Sáu).  

(Sau Lễ Khai trương là Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa 
phương để triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách 
nhà nước năm 2019 theo Giấy mời số 402/GM-UBND ngày 17/12/2018) 

3. Địa điểm: Phòng họp tầng 2, trụ sở HĐND - UBND tỉnh. 

4. Tổ chức thực hiện 

a) Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền 
thông chuẩn bị nội dung chương trình của buổi Lễ Khai trương. 

b) Sở Thông tin và Truyền thông, chủ trì, phối hợp Viễn thông Lạng Sơn, 
Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị các điều kiện về kỹ thuật đảm bảo cho Hệ 
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thống hội nghị truyền hình trực tuyến kết nối liên thông các cấp. 

c) UBND các huyện, thành phố chuẩn bị các điều kiện về kỹ thuật đảm 
bảo cho hệ thống tại điểm cầu UBND các huyện, thành phố và UBND cấp xã 
hoạt động.  

Ủy ban nhân dân tỉnh kính mời các đồng chí dự Lễ Khai trương./. 

Nơi nhận:  
- Như thành phần mời dự; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Văn phòng Tỉnh ủy;  
- Văn phòng HĐND tỉnh; 
- Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh; 
- Đài PTTH tỉnh, Báo Lạng Sơn, Cổng TTĐT 
tỉnh (đưa tin); 
- Viễn thông Lạng Sơn;  
- Công ty Điện lực Lạng Sơn; 
- C, PVP UBND tỉnh, 
  các Phòng CM, HC-QT, TH-CB; 
- Lưu: VT, KGVX(LHH).    

TL. CHỦ TỊCH 
CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 
 
 
 

Phùng Quang Hội   
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CHƯƠNG TRÌNH 
Lễ Khai trương Hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến  

các cấp tỉnh Lạng Sơn 
(Kèm theo Giấy mời số     /GM-UBND ngày      /12/2018 của UBND tỉnh) 

 
1. Thời gian: Từ 07h30’ - 08h00’, ngày 28/12/2018 
2. Địa điểm: Phòng họp tầng 2, trụ sở HĐND - UBND tỉnh; phòng họp 

trực tuyến UBND huyện và điểm cầu các xã. 

 
STT Thời gian Nội dung Người thực hiện 

1 
07h30’-
07h35’ 

Tuyên bố lý do, giới thiệu đại 
biểu. 

Lãnh đạo Văn phòng 
UBND tỉnh 

2 
07h35’-
07h40’ 

Báo cáo đánh giá công tác triển 
khai hệ thống hội nghị truyền 

hình trực tuyến đến xã 

Giám đốc Sở Thông 
tin và Truyền thông. 

4 
07h40’-
07h45’ 

Bấm nút khai trương hệ thống 

Lãnh đạo tỉnh: Đồng 
chí Bí thư Tỉnh ủy; 
đ/c Chủ tịch HĐND 
tỉnh; Chủ tịch 
UBND tỉnh; Lãnh 
đạo Đoàn ĐBQH 
tỉnh; Chủ tịch Ủy 
ban MTTQ tỉnh; 
Giám đốc Sở TTTT; 

Giám đốc VNPT 

5 
07h45’-
07h55’ 

Phát biểu chỉ đạo, trao đổi trực 
tuyến của Lãnh đạo tỉnh với các 
điểm cầu. 

Lãnh đạo tỉnh; 
UBND các huyện, 
các xã. 

6 07h55’ Bế mạc 
Văn phòng UBND 
tỉnh 
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