
 ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH LẠNG SƠN 

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

 
Số:  401  /GM-UBND Lạng Sơn, ngày 18 tháng 10 năm 2019 

 

GIẤY MỜI 
Họp Ban Chỉ đạo kiểm tra đơn phương và kiểm tra liên hợp biên giới trên  

đất liền Việt Nam - Trung Quốc thuộc địa bàn tỉnh Lạng Sơn 
 
Thực hiện Chương trình công tác của UBND tỉnh tháng 10/2019, đồng chí 

Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo kiểm tra 
đơn phương và kiểm tra liên hợp biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc 
thuộc địa bàn tỉnh Lạng Sơn tổ chức cuộc họp như sau: 

1. Thành phần 
- Đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Chủ trì. 
- Thành viên Ban Chỉ đạo kiểm tra đơn phương và kiểm tra liên hợp biên 

giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc thuộc địa bàn tỉnh Lạng Sơn tại Quyết 
định số 188/QĐ-UBND ngày 21/8/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh. 

- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh và phòng Nội chính. 
2. Nội dung  
Quán triệt triển khai thực hiện Kế hoạch số 233/KH-BCĐ ngày 

16/10/2019 của Ban Chỉ đạo về việc phối hợp kiểm tra, khảo sát đơn phương 
tuyến biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc thuộc địa bàn tỉnh Lạng 
Sơn. 

3. Thời gian, địa điểm: ½ ngày, bắt đầu từ 8h00’ ngày 23/10/2019 (thứ 
Tư), tại phòng họp trực tuyến tầng 3, trụ sở UBND tỉnh. 

4. Phân công chuẩn bị 
a) Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng chuẩn bị báo cáo và các hồ sơ, tài liệu 

liên quan phục vụ nội dung họp. 
b) Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị Hội trường và các nội dung, điều kiện 

cần thiết phục vụ cuộc họp. 
c) Các thành phần dự họp chủ động chuẩn bị ý kiến phát biểu 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; 
- Báo LS, Đài PTTH tỉnh; 
- C, PVP UBND tỉnh,  
các phòng: TH, HC-QT, TT THCB; 
- Lưu: VT, NC(PVD). 

TL. CHỦ TỊCH 
CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 
 
 

Phùng Quang Hội 
]] 


		2019-10-18T09:11:43+0700
	Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn


		2019-10-18T09:12:02+0700
	Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn




