
 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LẠNG SƠN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:         /UBND-NC Lạng Sơn, ngày      tháng 01 năm 2020 

V/v gửi dự thảo Chương trình tiễn, đón 

Đoàn đại biểu tỉnh tham dự Chương 

trình gặp gỡ đầu Xuân 2020 và Hội nghị 

lần thứ 11 Ủy ban công tác liên hợp 

 

 

 

Kính gửi: Văn phòng Tỉnh ủy. 
 

 

Thực hiện Quyết định số 2124-QĐ/TU ngày 30/12/2019 của Tỉnh ủy 

Lạng Sơn về việc phê duyệt Đề án tổ chức Đoàn đại biểu tỉnh tham dự Chương 

trình gặp gỡ đầu xuân năm 2020 và Quyết định số 2687/QĐ-UBND ngày 

27/12/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án tổ chức Đoàn đại 

biểu tỉnh Lạng Sơn đi tham dự Hội nghị lần thứ 11 Ủy ban công tác liên hợp tại 

thành phố Liễu Châu, Quảng Tây, Trung Quốc; đề nghị của tỉnh Hà Giang về 

việc hỗ trợ tổ chức Đoàn đi công tác Trung Quốc. 

Để làm tốt công tác phối hợp tổ chức Lễ tiễn, đón Đoàn đại biểu tỉnh 

Lạng Sơn và tỉnh Hà Giang tham dự Chương trình gặp gỡ đầu Xuân 2020 và 

Hội nghị lần thứ 11 Ủy ban công tác liên hợp, UBND tỉnh xây dựng dự thảo 

Chương trình tiễn, đón Đoàn đại biểu hai tỉnh tham dự Chương trình. 

(Có dự thảo Chương trình gửi kèm theo). 

UBND tỉnh đề nghị Văn phòng Tỉnh ủy xem xét, trình Thường trực Tỉnh 

ủy ban hành./. 

Nơi nhận:  
- Như trên, 

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh,  

- Sở Ngoại vụ, 

- C, PVP UBND tỉnh, các phòng:  

  NC, KTTH, TH, HCQT, TT TH-CB, 

- Lưu: VT, NC(PVD). 

 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 
 

 
Phạm Hùng Trường 
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