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GIẤY MỜI  
Kiểm tra công tác tuyên truyền, trang trí 

 chuẩn bị Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Lạng Sơn năm 2019 
 
 

Thực hiện Chương trình công tác, lãnh đạo UBND tỉnh tổ chức kiểm tra 
công tác tuyên truyền, trang trí chuẩn bị Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Lạng Sơn 
năm 2019 với nội dung sau: 

1. Thành phần 

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

- Đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành: Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 
Thông tin và Truyền thông; Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Ban quản lý khu 
kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn; Văn phòng UBND tỉnh; 

- Đại diện lãnh đạo UBND thành phố Lạng Sơn, huyện Cao Lộc; 

- Các Phòng chuyên môn, đơn vị liên quan của Sở Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch (do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch mời); 

- Các Phòng, đơn vị liên quan của UBND thành phố Lạng Sơn (do UBND 
thành phố mời). 

2. Nội dung  

Kiểm tra thực tế công tác chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường, tuyên 
truyền, trang trí,…phục vụ Hội nghị xúc tiến đầu tư theo Thông báo số 524/TB-
UBND ngày 09/9/2019 của UBND tỉnh về kết luận của đồng chí Phạm Ngọc 
Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp xem xét tình hình, tiến độ các công việc 
chuẩn bị Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Lạng Sơn năm 2019. 

3. Thời gian, địa điểm  

Các thành phần tập trung tại trụ sở UBND tỉnh trước 14h00 phút ngày 
25/9/2019 (thứ Tư) để đi kiểm tra thực tế. Lộ trình: 

Trụ sở UBND tỉnh - Trung tâm Hội nghị tỉnh - Quốc lộ 1A (đi đến địa 
phận Bản Thí); sau đó quay lại, ngược lên Cửa khẩu Hữu Nghị, thị trấn Đồng 
Đăng, huyện Cao Lộc - trở về cửa ngõ thành phố Lạng Sơn (cầu chui Mỹ Sơn) - 
Khách sạn Mường Thanh - Cầu Kỳ Lừa - Khách sạn Vinpeal - Cầu Đông Kinh 
và quay về trụ sở UBND tỉnh, họp rút kinh nghiệm tại phòng họp trực tuyến 
tầng 3, trụ sở UBND tỉnh. 

4. Phân công chuẩn bị 

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với UBND thành phố, 
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UBND huyện Cao Lộc xây dựng báo cáo chung về công tác chỉnh trang đô thị, 
vệ sinh môi trường, tuyên truyền, trang trí,…phục vụ Hội nghị xúc tiến đầu tư. 

- Các sở, ban, ngành dự kiểm tra chủ động chuẩn bị nội dung phát biểu tại 
buổi làm việc. 

5. Bố trí phương tiện 

- Lãnh đạo UBND tỉnh đi xe riêng; 

- Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính đi 
chung xe do Sở Thông tin và Truyền thông bố trí; 

- Phóng viên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Lạng Sơn, Cổng 
thông tin điện tử tỉnh đi chung xe do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch bố trí; 

- Các thành phần khác chủ động phương tiện đảm bảo lịch trình làm việc. 

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

 
Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Báo Lạng Sơn, Đài PT&TH tỉnh; 
- C,PVP UBND tỉnh, các Phòng:  
 KG-VX, KTTH, TH, HC-QT, TH-CB; 

- Lưu: VT, KG-VX (NTH). 

TL. CHỦ TỊCH 
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
 
 
 
 
 

 
Phạm Hùng Trường 

 
 


		2019-09-24T07:42:53+0700
	Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn


		2019-09-24T07:43:18+0700
	Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn




