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Số:           /GM-UBND Lạng Sơn, ngày       tháng 12 năm 2019 

 

GIẤY MỜI 

Dự Hội nghị sơ kết thưc̣ hiêṇ Đề án “Tăng cường phổ biến 

 giáo dục pháp luật cho cán bô,̣ nhân dân vùng biên giới, hải đảo  

giai đoaṇ 2017- 2021” năm 2019 
 

Căn cứ Kế hoạch số 37/KH-BCĐ ngày 29/3/2019 của Ban Chỉ đaọ tỉnh về 

thưc̣ hiêṇ Đề án “Tăng cường phổ biến giáo duc̣ pháp luâṭ cho cán bô ̣ , nhân dân 

vùng biên giới , hải đảo giai đoạn 2017-2021” (gọi tắt là Đề án ) năm 2019, 

UBND tỉnh trân trọng kính mời đại biểu đến dự Hội nghị sơ kết thưc̣ hiêṇ Đề án 

năm 2019 như sau: 

1. Thành phần 

- Lãnh đạo UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đaọ Đề án: Chủ trì; 

- Các thành viên Ban Chỉ đạo Đề án (theo Quyết điṇh số 1429/QĐ-UBND 

ngày 31/7/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh); 

- Đaị diêṇ lañh đaọ UBND các huyêṇ biên giới; 

- Tổ Thư ký Đề án. 

2. Thời gian, địa điểm 

- Thời gian: 01 buổi, từ 08h00 ngày 27/12/2019 (thứ Sáu). 

- Điạ điểm: Tại Hội trường Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh (Điạ chỉ: 

Đường Quang Trung, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn). 

3. Nội dung 

Sơ kết thưc̣ hiêṇ Đề án “Tăng cường phổ biến giáo duc̣ pháp luâṭ cho cán 

bô,̣ nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2017- 2021” năm 2019. 

4. Phân công nhiệm vụ 

a) Bộ Chỉ huy Bô ̣đôị Biên phòng tỉnh (Cơ quan Thường trưc̣ Ban Chỉ đaọ 

Đề án) 

- Đảm bảo hôị trường , tài liệu liên quan , công tác hâụ cần  và kinh phí  

phục vụ Hội nghị. 

- Làm công tác tổ chức tại Hội nghị.  

b) Các cơ quan, đơn vi ̣ liên quan 

- Cử cán bô ̣tham dư ̣Hôị nghi ̣ đúng thành phần. 
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- Chuẩn bị nội dung tham luận tại Hội nghị. 

UBND tỉnh trân trọng kính mời đại biểu đến dự Hội nghị./. 
 

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Báo LS, Đài PT và TH tỉnh (đưa tin); 

- C, PCVP UBND tỉnh,  

các phòng: NC, TH, KGVX, TT THCB; 

- Lưu: VT, NC (PVD). 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 
 

Phạm Hùng Trường 
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