
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LẠNG SƠN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

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

 

GIẤY MỜI 

Họp triển khai thực hiện Nghị định số 76/2020/NĐ-CP 

ngày 01/7/2020 của Chính phủ 

 

Thực hiện chương trình công tác tháng 7, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ 

tịch UBND tỉnh tổ chức cuộc họp với nội dung như sau:  

1. Thành phần 

- Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh - Chủ trì; 

- Đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Sở Ngoại vụ, Sở Y tế, Công an tỉnh, Bộ 

Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Cục Hải quan tỉnh, Ban Quản lý khu Kinh tế 

cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, Văn phòng UBND tỉnh; 

 - Lãnh đạo UBND các huyện biên giới. 

2. Nội dung 

Xem xét những khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp trong việc tổ 

chức triển khai thực hiện Nghị định số 76/2020/NĐ-CP ngày 01/7/2020 của 

Chính phủ quy định chi tiết đối tượng, trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp, thu hồi, 

hủy giá trị sử dụng giấy thông hành. 

3. Thời gian: từ 16 giờ 00 phút, ngày 27/7/2020. 

4. Địa điểm: tại phòng họp trực tuyến tầng 3, trụ sở UBND tỉnh.  

5. Tổ chức thực hiện 

- Giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Ngoại vụ chuẩn bị báo cáo, 

tài liệu theo nội dung cuộc họp. 

- Các thành phần dự họp chuẩn bị ý kiến phát biểu tại cuộc họp. 

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

 

Nơi nhận:                                                                   
- Như thành phần dự họp; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- C, PVP UBND tỉnh,  

 các phòng: THNC, HC-QT, TTTH-CB; 

- Lưu: VT, THNC (HTMĐ).    

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 
 

 

 

 

Phạm Hùng Trường 
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