
 

 

 ỦY BAN NHÂN DÂN   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TỈNH LẠNG SƠN  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                                                                                                                                                        

Số: 104 /GM-UBND Lạng Sơn, ngày 21 tháng 3  năm 2019
 

GIẤY MỜI  
Làm việc với đại diện cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên 

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 
  

Thực hiện Chương trình công tác tháng 3/2019, UBND tỉnh tổ chức làm 
việc với đại diện cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, 
cụ thể như sau: 

1. Thành phần 

- Đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND 
tỉnh; 

- Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Mời đồng chí Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ; 

- Đại diện Lãnh đạo: Tỉnh đoàn thanh niên, Sở Nội vụ, Sở Lao động, 
Thương binh và Xã hội, Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch, Sở Giáo dục và Đào 
tạo, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở 
Tài Chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tư pháp, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân 
sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh;  

- Đại diện Lãnh đạo: Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh Lạng Sơn, Chi 
nhánh Ngân hàng NN&PTNT Lạng Sơn, Chi nhánh Ngân hàng TMCP Đầu tư 
và Phát triển, Chi nhánh Ngân hàng TMCP Công thương, Chi nhánh Ngân hàng 
CSXH Lạng Sơn, Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Lạng Sơn; 

- Đại diện Lãnh đạo: Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh. 

- Các cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên tiêu biểu từ tỉnh đến cơ sở (bao 
gồm cả lực lượng vũ trang): Khoảng 150 người (giao Tỉnh đoàn thanh niên lựa 
chọn, mời). 

2. Nội dung 

- Nghe báo cáo kết quả thực hiện công tác Đoàn năm 2018 và nhiệm vụ 
trọng tâm của Đoàn Thanh niên năm 2019; kết quả thực hiện Chiến lược phát 
triển thanh niên tỉnh Lạng Sơn năm 2018, các nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 và 
công tác quản lý thanh niên trong tình hình hiện nay. 

- Nghe phát biểu tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, thanh niên. 

3. Thời gian, địa điểm 

Từ 08h00, ngày 26/3/2019, tại Hội trường UBND thành phố Lạng Sơn. 

4. Tổ chức thực hiện 

a) Tỉnh đoàn thanh niên 

Chuẩn bị báo cáo về tình hình đoàn viên thanh niên hiện nay và kết quả 
thực hiện công tác Đoàn năm 2018 và nhiệm vụ trọng tâm của Đoàn Thanh niên 
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năm 2019; xây dựng chương trình, kịch bản, ma két, khánh tiết, hội trường và 
các tài liệu, nội dung liên quan. 

b) Sở Nội vụ 

Báo cáo kết quả thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên tỉnh Lạng Sơn 
năm 2018, các nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 và công tác quản lý thanh niên 
trong tình hình hiện nay. 

c) Văn phòng UBND tỉnh. 

 - Phối hợp với Tỉnh đoàn thanh niên chuẩn bị bài phát biểu cho lãnh đạo 
tỉnh, kịch bản chương trình, công tác hậu cần phục vụ buổi làm việc. 

- Điều hành chương trình gặp mặt. 

Trân trọng kính mời các đồng chí tham dự./. 
                                                                                                                                                     

Nơi nhận:                                                  
- Như thành phần mời họp; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  
- Báo Lạng Sơn, Đài PTTH tỉnh (đưa tin); 
- C, PCVP UBND tỉnh,  
  các phòng: NC, TH, HC-QT, TT TH-CB; 
- Lưu: VT, NC(HXĐ). 

TL.CHỦ TỊCH 
CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

 
 

 
Phùng Quang Hội 
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