
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LẠNG SƠN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:          /GM-UBND Lạng Sơn, ngày         tháng 7 năm 2020 

 

GIẤY MỜI 

Dự họp trực tuyến công tác phối hợp tổ chức Hội nghị liên kết phát triển   

du lịch giữa Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh vùng Đông Bắc  
 

 
 

 UBND tỉnh nhận được Công văn số 2770/UBND-KT ngày 20/7/2020 của 

UBND Thành phố Hồ Chí Minh về việc mời họp trực tuyến công tác phối hợp tổ 

chức Hội nghị liên kết phát triển du lịch giữa Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh 

vùng Đông Bắc, UBND tỉnh kính mời các đồng chí dự họp như sau: 

1. Thành phần  

- Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh; 

- Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

- Lãnh đạo Hiệp hội Du lịch tỉnh, Trung tâm Xúc tiến Du lịch tỉnh, phòng 

chuyên môn liên quan thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (giao Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch mời); 

- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh. 

2. Thời gian: từ 14h00 ngày 21 tháng 7 năm 2020 (thứ Ba).  

3. Địa điểm: tại phòng họp tầng 4, Trụ sở UBND tỉnh. 

4. Tổ chức thực hiện 

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chịu trách nhiệm liên hệ, chuẩn bị tài 

liệu liên quan gửi các thành phần dự họp; chuẩn bị nội dung phát biểu của lãnh 

đạo UBND tỉnh (gửi Văn phòng UBND tỉnh trước 10h00 ngày 21/7/2020). 

- Viễn thông Lạng Sơn chủ trì, phối hợp với Trung tâm Tin học - Công 

báo (Văn phòng UBND tỉnh) chuẩn bị các điều kiện về kỹ thuật đảm bảo cho 

cuộc họp trực tuyến. 

(Công văn số 2770/UBND-KT được gửi kèm theo qua VNPT-iOffice). 

Ủy ban nhân dân tỉnh kính mời các đồng chí dự họp./. 

Nơi nhận:  
- Như thành phần mời dự họp; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Viễn thông Lạng Sơn;  

- Công ty Điện lực Lạng Sơn; 

- Báo LS, Đài PTTH tỉnh (cử PV đưa tin); 

- C, PVP UBND tỉnh, các Phòng: 

 KGVX, THNC, HCQT, TT TH-CB; 

- Lưu: VT, KGVX (NTH).    

TL. CHỦ TỊCH 
CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 
 

 

 

Phạm Hùng Trường   
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