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GIẤY MỜI 
Dự họp xem xét công tác chuẩn bị tổ chức 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 Chương trình công tác tháng 10/2019, UBND tỉnh tổ chức cuộc 
họp xem xét công tác chuẩn bị các nội dung phục vụ tổ chức 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, cụ thể như sau: 

1. Thành phần 
- Đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Chủ trì; 
- Đại diện Bộ Ngoại giao, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 1; 
- Đại diện lãnh đạo các cơ quan: Sở Ngoại vụ, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, 

Sở Nội vụ, Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn, Đài Phát thanh và 
Truyền hình tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh; 

- Một số cán bộ nguyên tham gia công tác phân giới cắm mốc (Giao Sở Ngoại 
vụ mời giúp). 

2. Nội dung  
Xem xét dự thảo báo cáo tổng kết, chương trình Hội nghị, maket, các bài phát 

biểu của lãnh đạo tỉnh, chủ đề phát biểu tham luận của các đơn vị được phân công, 
công tác khen thưởng, hậu cần, trình chiếu clip… 

3. Thời gian, địa điểm: 01 buổi, từ 14 giờ 00 phút, thứ Hai, ngày 07/10/2019, 
tại phòng họp trực tuyến tầng 3, Trụ sở UBND tỉnh. 

4. Tổ chức thực hiện 
- Sở Ngoại vụ báo cáo công tác chuẩn bị các nội dung, tài liệu in đủ phục vụ 

cuộc họp. 
- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Ngoại vụ, Bộ 

Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn xây 
dựng clip về công tác phân giới cắm mốc và thực hiện 03 văn kiện pháp lý về biên 
giới để trình chiếu tại cuộc họp. 

- Các cơ quan, đơn vị liên quan chuẩn bị ý kiến tham gia theo chức năng, 
nhiệm vụ. 

Trân trọng kính mời các đồng chí tham dự họp./. 
Nơi nhận:  
- Như thành phần mời họp; 
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  
- C, PVP UBND tỉnh, các phòng: 
  NC, KTTH, TH, HCQT; 
- Lưu: VT, (PVD). 

TL. CHỦ TỊCH 
CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 

Phùng Quang Hội 
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