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Số: 372 /GM-UBND 

 
Lạng Sơn, ngày 01  tháng 10 năm 2019 

GIẤY MỜI 
Dự Hội nghị tổng kết 10 năm hoàn thành công tác phân giới cắm mốc  

và thực hiện 03 văn kiện pháp lý về biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc 
          

Thực hiện Công văn số 1175/BNG-UBBG-m ngày 18/4/2019 của Bộ 
Ngoại giao; Kế hoạch số 111/KH-UBND ngày 07/6/2019 của UBND tỉnh Lạng 
Sơn về việc tổ chức tổng kết 10 năm hoàn thành công tác phân giới cắm mốc và 
thực hiện 03 văn kiện pháp lý về biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc, 
UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết, với nội dung sau: 

1. Thành phần  

- Bộ Ngoại giao; 

- Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng; 

- Bộ Tư lệnh Quân khu 1; 

- Phân ban Việt Nam trong Uỷ ban liên hợp biên giới trên đất liền Việt Nam - 
Trung Quốc; 

- Thường trực Tỉnh uỷ; 

- Lãnh đạo Hội đồng nhân dân tỉnh; 

- Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh; 

- Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; 

- Lãnh đạo các ban đảng thuộc Tỉnh uỷ: Văn phòng Tỉnh uỷ, Ban Tổ chức 
Tỉnh uỷ, Ban Nội chính Tỉnh uỷ, Ban Dân vận Tỉnh uỷ; 

- Lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể: Văn phòng UBND tỉnh, Sở 
Ngoại vụ, Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Công Thương, Sở Tài nguyên và Mội 
trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Giao thông vận tải, Sở Lao 
động - Thương binh và Xã hội, Sở Thông tin và Truyền thông, Ban Quản lý Khu 
KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, 
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Cục Hải quan, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Tỉnh đoàn 
Lạng Sơn; 

- Lãnh đạo Huyện uỷ và Ủy ban nhân dân 05 huyện biên giới; 

- Đại diện các Đồn biên phòng, đơn vị trực thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên 
phòng (Giao Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng mời); 

- Đại diện cấp uỷ, chính quyền 21 xã, thị trấn biên giới; 

- Các tập thể, cá nhân được khen thưởng (có danh sách kèm theo). 
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2. Nội dung  

Tổng kết 10 năm hoàn thành công tác phân giới cắm mốc và thực hiện 03 
văn kiện pháp lý về biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc. 

3. Thời gian, địa điểm 

- Thời gian: 01 buổi, bắt đầu từ 14h00’, ngày 11/10/2019 (thứ Sáu). 
- Địa điểm: Tại Hội trường tầng 2, Trụ sở Hội đồng nhân dân tỉnh. 
4. Phân công thực hiện  

- Sở Ngoại vụ chủ trì: Chuẩn bị dự thảo báo cáo tổng kết; dự thảo bài phát 
biểu khai mạc, bế mạc của lãnh đạo tỉnh tại Hội nghị; tổng hợp tham luận của 
các đơn vị và tài liệu khác có liên quan, in ấn đủ số lượng phục vụ Hội nghị; bảo 
đảm các điều kiện về hội trường, lễ tân, hậu cần. 

- Văn phòng UBND tỉnh: Phối hợp với Sở Ngoại vụ chuẩn bị maket, các 
nội dung, điều kiện bảo đảm cho Hội nghị; thực hiện công tác tổ chức tại Hội 
nghị.  

- Sở Nội vụ: Thực hiện công tác khen thưởng tại Hội nghị. 

          Trân trọng kính mời các đại biểu thuộc 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,  
  Cổng TTĐT tỉnh (đưa tin); 
- C, PCVP UBND tỉnh, các phòng:  
  NC, KGVX, TH, HCQT, TH-CB; 
- Lưu: VT, NC (PVD). 

TL. CHỦ TỊCH 
CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 
 

Phùng Quang Hội 
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