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GIẤY MỜI 
Dự Hội nghị giao ban trực tuyến công tác  

phi chính phủ nước ngoài năm 2018 
          

Thực hiện Công văn số 223/UB-PA ngày 26/3/2019 của Uỷ ban Công tác 
về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài về việc tham dự Hội nghị giao ban trực 
tuyến công tác phi chính phủ nước ngoài năm 2018, UBND tỉnh mời các đại 
biểu dự Hội nghị tại điểm cầu của tỉnh như sau:  

1. Thành phần: 

- Lãnh đạo UBND tỉnh; 

- Đại diện lãnh đạo các sở, ngành thành viên Ban Công tác phi chính phủ 
nước ngoài tỉnh tại Quyết định số 1235/QĐ-UBND ngày 29/6/2018 của Chủ tịch 
UBND tỉnh; 

- Đại diện lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh. 

2. Thời gian: 01 buổi, bắt đầu từ 08 giờ 00, ngày 10/4/2019 (thứ Tư).  

          3. Địa điểm: Phòng họp trực tuyến tầng 3 trụ sở UBND tỉnh. 

 4. Phân công chuẩn bị: 

- Giao Sở Ngoại vụ chủ động liên hệ tiếp nhận tài liệu từ Trung ương để 
phục vụ Hội nghị tại điểm cầu của tỉnh; chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên 
quan chuẩn bị báo cáo tình hình triển khai công tác phi chính phủ nước ngoài 
trên địa bàn tỉnh năm 2018 và các kiến nghị, đề xuất để tham gia phát biểu tại 
Hội nghị. 

- Viễn thông Lạng Sơn phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, Sở Thông 
tin và Truyền thông chuẩn bị các điều kiện kỹ thuật cần thiết phục vụ họp trực 
tuyến. 

UBND tỉnh kính mời các đồng chí tham dự./. 
  
Nơi nhận:  
- Như thành phần mời họp; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Viễn thông Lạng Sơn: 
- Báo Lạng Sơn, Đài PT-TH tỉnh,  
  Cổng TTĐT tỉnh; 
- C, PCVP UBND tỉnh,  
  các phòng CM, HC-QT, TH-CB; 
- Lưu: VT, NC (PVD). 

TL. CHỦ TỊCH 
CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 

 
 

Phùng Quang Hội 
 


		2019-03-29T15:19:48+0700
	Văn phòng Ủy ban Nhân dân




