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Số: 38 /GM-UBND Lạng Sơn, ngày  28  tháng 01 năm 2019 
 

GIẤY MỜI 
Tham dự chương trình gặp mặt các cơ quan báo chí  

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn Xuân Kỷ Hợi 2019 
 

Thực hiện Kế hoạch số 151/KH-UBND ngày 15/11/2018 của UBND tỉnh  
khung tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân hàng năm trên địa bàn 
tỉnh, UBND tỉnh tổ chức chương trình lãnh đạo tỉnh gặp mặt các cơ quan báo chí 
trên địa bàn tỉnh nhân dịp Xuân Kỷ Hợi 2019, cụ thể như sau: 

 1. Thành phần mời dự 

- Đại diện Thường trực Tỉnh ủy. 

- Đại diện lãnh đạo HĐND tỉnh. 

- Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh.  

- Đại diện lãnh đạo: Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Ban Tuyên giáo Tỉnh 
ủy; Văn phòng Tỉnh ủy; Hội Nhà báo tỉnh; Sở Thông tin và Truyền thông; Sở 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

- Các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh: Báo Lạng Sơn; Đài Phát thanh và 
Truyền hình; Tạp chí Văn nghệ Xứ Lạng; Cơ quan thường trú TTXVN tại tỉnh Lạng 
Sơn; Phóng viên thường trú Báo Tiền phong; Phóng viên thường trú Báo Nhân dân 
(Đề nghị mỗi cơ quan báo chí của tỉnh mời 05 phóng viên, biên tập viên; cơ quan 
báo chí Trung ương mời toàn thể các phóng viên thường trú trên địa bàn). 

2. Nội dung: Gặp mặt các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh Xuân Kỷ Hợi 2019. 

3. Thời gian: 15h30’, ngày 30/01/2019 (thứ Tư, tức ngày 25 tháng Chạp). 

4. Địa điểm: Tại phòng họp tầng 4, trụ sở UBND tỉnh. 

5. Tổ chức thực hiện 

- Giao Sở Thông tin và Truyền thông chuẩn bị các điều kiện cần thiết, nội 
dung đề dẫn; quà tặng các cơ quan báo chí. 

- Văn phòng UBND tỉnh phát hành giấy mời, khánh tiết, hội trường, hậu 
cần phục vụ Chương trình. 

Trân trọng kính mời các thành phần tham dự Chương trình./. 
 

 

 
Nơi nhận:                                                           
- Như thành phần mời;  
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;                  
- PV Đài PTTH, Báo Lạng Sơn (đưa tin); 
- C, PCVP UBND tỉnh, các Phòng CM, HC-QT, TH-CB; 
- Lưu: VT, KGVX(LHH). 

TL. CHỦ TỊCH 
CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 

 
 

Phùng Quang Hội 



CHƯƠNG TRÌNH 
Gặp mặt các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh 

nhân dịp Xuân Kỷ Hợi 2019 
 (Kèm theo Giấy mời số 38 /GM-UBND ngày 28 /01/2019 của UBND tỉnh) 

 
STT Nội dung Người thực hiện 

1 Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu Văn phòng UBND tỉnh.  

2 

Báo cáo đề dẫn ngắn về những đóng góp của 
lực lượng báo chí trong năm 2018 đối với 
phát triển kinh tế xã hội tỉnh Lạng Sơn. 

Sở Thông tin và Truyền 
thông 

3 Phát biểu của Lãnh đạo tỉnh 
Thường trực Tỉnh ủy 
(hoặc lãnh đạo UBND 
tỉnh) 

4 
Thảo luận 

 
Các cơ quan báo chí 

5 Tặng quà cho đại diện các cơ quan báo chí 
Lãnh đạo Tỉnh ủy,UBND 
tỉnh  

6 Kết thúc chương trình Văn phòng UBND tỉnh 

 
(Ban Tổ chức mời các Đại biểu dự bữa cơm thân mật tại Nhà khách A1) 
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