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

Số: 47 /GM-UBND Lạng Sơn, ngày 11 tháng  02 năm 2019 

GIẤY MỜI    
Họp Ban Tổ chức Chương trình gặp mặt  
đại biểu văn nghệ sĩ, trí thức tỉnh Lạng Sơn 

 

 
Thực hiện Kế hoạch số 23/KH-UBND ngày 29/01/2019 của UBND tỉnh 

về việc tổ chức gặp mặt đại biểu văn nghệ sĩ, trí thức tỉnh Lạng Sơn nhân dịp 
Xuân Kỷ Hợi 2019, đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, 
Trưởng Ban Tổ chức hoạt động gặp mặt đại biểu văn nghệ sĩ, trí thức tỉnh Lạng 
Sơn triệu tập họp Ban Tổ chức với các nội dung cụ thể sau: 

1. Thành phần 
- Đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ 

chức - Chủ trì; 
- Thành viên Ban Tổ chức (theo Quyết định số 211/QĐ-UBND ngày 

30/01/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh). 
2. Nội dung: Rà soát tổng thể công tác chuẩn bị tổ chức Chương trình 

gặp mặt đại biểu văn nghệ sĩ, trí thức tỉnh Lạng Sơn nhân dịp Xuân Kỷ Hợi 
2019.  

3. Thời gian, địa điểm 
- Thời gian: 01 buổi, bắt đầu từ 08h00’ ngày 13/02/2019 (thứ Tư). 
- Địa điểm: Tại phòng họp trực tuyến tầng 3, trụ sở UBND tỉnh. 
4. Phân công chuẩn bị 
- Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức Gặp mặt 

(các công việc đã thực hiện xong; các công việc cần chỉ đạo tiếp; danh sách đại 
biểu; dự kiến chương trình, kịch bản;…); in tài liệu phát cho các thành phần dự 
họp.  

- Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị phòng họp. 
- Các thành phần dự họp báo cáo tình hình triển khai thực hiện các công 

việc được phân công theo Kế hoạch số 23/KH-UBND ngày 29/01/2019 của 
UBND tỉnh. 

Trân trọng kính mời các thành phần tham dự./.  
 
Nơi nhận:                                                                 

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

 

 
 
 

Phạm Hùng Trường 

- Như thành phần mời;                
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- C, PVP UBND tỉnh, 
  các Phòng: KGVX, TH, HCQT, TH-CB;  
- Lưu: VT, (LTT).   
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