UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 263 /GM-UBND

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Lạng Sơn, ngày 01 tháng 8 năm 2019

GIẤY MỜI
Dự họp xem xét tình hình, tiến độ các công việc chuẩn bị
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Lạng Sơn năm 2019
Thực hiện Chương trình công tác tháng 8/2019, UBND tỉnh tổ chức cuộc
họp với các nội dung như sau:
1. Thành phần
- Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Chủ trì;
- Thành viên Ban Tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Lạng Sơn năm 2019
theo Quyết định số 140/QĐ-UBND ngày 21/01/2019 và Quyết định số 902/QĐUBND ngày 16/5/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh;
- Trưởng và Phó các Tiểu ban giúp việc Ban Tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu
tư tỉnh Lạng Sơn năm 2019 theo Quyết định số 16/QĐ-BTCHN ngày 25/01/2019;
- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, các phòng: Kinh tế tổng hợp, Kinh tế ngành.
2. Nội dung:
Xem xét tình hình, tiến độ thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số
115/KH-UBND ngày 26/6/2019 và Thông báo số 321/TB-UBND ngày 12/6/2019
của UBND tỉnh về tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư Lạng Sơn năm 2019.
3. Thời gian, địa điểm: Từ 14giờ 00, ngày 06/8/2019 (thứ Ba), tại Phòng
họp tầng 4, Trụ sở UBND tỉnh.
4. Phân công chuẩn bị:
- Sở Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị báo cáo, tài liệu phục vụ cuộc họp (dự
thảo kịch bản, chương trình Hội nghị, danh mục các dự án kêu gọi đầu tư,
khung nội dung biên bản ghi nhớ, bài phát biểu của lãnh đạo Chính phủ, lãnh
đạo tỉnh, danh sách mời, giấy mời), gửi UBND tỉnh và các thành phần dự Hội
nghị trước ngày 04/8/2019.
- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh báo cáo tiến độ xây dựng Clip hình ảnh
giới thiệu về tỉnh Lạng Sơn - tiềm năng, lợi thế và cơ hội đầu tư (trình chiếu tại
cuộc họp để tham gia ý kiến lần 1).
- Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo dự thảo kế hoạch tổ chức họp báo
thông tin về Hội nghị tại Hà Nội, kế hoạch tuyên truyền.
- Yêu cầu các thành phần dự họp chuẩn bị thông tin, tài liệu theo chức năng,
nhiệm vụ; nghiên cứu kỹ tài liệu do Sở Kế hoạch và Đầu tư gửi đến để tham gia ý kiến.
Trân trọng kính mời các đồng chí dự họp./.
Nơi nhận:

- Như thành phần mời họp;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- C,PVP UBND tỉnh;
- Đài PT&TH, Báo Lạng Sơn (đưa tin);
các phòng CV, HC-QT, TTTH-CB;
- Lưu: VT, KTTH (LKT).

TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG

Phùng Quang Hội

