
ỦY BAN NHÂN DÂN   
TỈNH LẠNG SƠN 

Số: 365 /GM-UBND 

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

               Lạng Sơn, ngày  26 tháng 9 năm 2019 

 

GIẤY MỜI 
Dự tổng duyệt Chương trình   

Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Lạng Sơn năm 2019 
 

Thực hiện Chương trình công tác tháng 9/2019, UBND tỉnh tổ chức tổng duyệt 
Chương trình Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Lạng Sơn năm 2019, như sau: 

1. Thành phần 

- Thường trực Tỉnh ủy. 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các thành viên Ban Tổ chức Hội nghị theo Quyết định số 140/QĐ-
UBND ngày 08/01/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh. 

- Các thành viên Tiểu ban Nội dung, Tiểu Ban Lễ tân Hậu cần, Tiểu ban 
Tuyên truyền, Tiểu ban An ninh trật tư (theo Quyết định số 16/QĐ-BTCHN ngày 
25/01/2019 của BTC Hội nghị);  

- Đại diện lãnh đạo các cơ quan đơn vị: Công ty Cổ phần Cấp thoát nước 
Lạng Sơn, các đơn vị tư vấn, các đơn vị liên quan (giao Sở Kế hoạch và Đầu tư 
mời). 

 - Cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức các sở ngành được trưng tập 
phục vụ công tác Lễ tân Hậu cần (giao Sở Kế hoạch và Đầu tư mời). 

2. Thời gian: Bắt đầu từ 8 giờ 00 ngày 27/9/2019 (thứ Sáu)  

(lực lượng lễ tân, các đơn vị được giao chủ trì thực hiện nhiệm vụ, các 
đơn vị tư vấn có mặt trước 7 giờ 30) 

3. Địa điểm: Trung tâm Hội nghị tỉnh Lạng Sơn 

4. Phân công chuẩn bị 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư, chủ trì phối hợp với Sở Ngoại vụ, Sở Văn hóa 
Thể thao và Du lịch tổng hợp, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện phục vụ cho công 
tác tổng duyệt kịch bản chương trình Hội nghị. 

- Các thành phần khác chuẩn bị báo cáo theo chức năng, nhiệm vụ.  

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

Nơi nhận:  
- Như thành phần mời; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  
- Văn phòng Tỉnh uỷ (phối hợp);  
- Đài PT&TH tỉnh, Báo LS (đưa tin); 
- C, PVP UBND tỉnh,  
  các phòng CM, TTTH-CB; 
- Lưu: VT, KTTH (LKT). 

TL. CHỦ TỊCH 
CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 

Phùng Quang Hội 
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