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Số:              /GM-UBND Lạng Sơn, ngày         tháng 9 năm 2020 

GIẤY MỜI 

Dự làm việc với Đoàn công tác liên bộ tiến hành kiểm tra, khảo sát một số 

khu vực biên giới có nguy cơ sạt lở, sụt lún tại tỉnh Lạng Sơn. 
  

Thực hiện chương trình công tác tháng 9/2020, UBND tỉnh tổ chức cuộc 

họp như sau: 

1. Thành phần 

- Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Chủ trì. 

- Đại diện lãnh đạo các Sở, ngành tỉnh: Sở Ngoại vụ, Sở Tài nguyên và Môi 

trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng 

tỉnh, Công an tỉnh, Đại diện biên giới đoạn 7, Văn phòng UBND tỉnh. 

- Thành phần Đoàn công tác liên Bộ gồm: Lãnh đạo Vụ Biên giới Việt - 

Trung, Ủy ban Biên giới quốc gia, Bộ Ngoại giao làm Trưởng đoàn; đại diện Vụ 

Nội chính, Văn phòng Chính phủ; đại diện Vụ Quốc phòng - An ninh, Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư; đại diện Vụ Đầu tư, Bộ Tài chính; đại diện Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên 

phòng, Bộ Quốc phòng; đại diện Cục An ninh Đối ngoại, Bộ Công an; Tổ kỹ thuật 

Bộ Tài nguyên và Môi trường; Tổ kỹ thuật Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông 

thôn; một số cán bộ Vụ Biên giới Việt - Trung và nhân viên công tác. 

2. Nội dung: Trao đổi thống nhất nội dung làm việc với Đoàn công tác liên Bộ 

của Trung ương đi kiểm tra, khảo sát các khu vực có nguy cơ sạt lở, sụt lún tại 

tỉnh Lạng Sơn. 

3. Thời gian: 01 buổi, bắt đầu từ 14 giờ 00, ngày 08/9/2020 (thứ Ba). 

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

5. Phân công chuẩn bị 

- Giao Sở Ngoại vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, 

Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Công an 

tỉnh, Đại diện biên giới đoạn 7 và UBND các huyện biên giới khẩn trương chuẩn bị 

nội dung làm việc với Đoàn công tác liên bộ của Trung ương. In, phát tài liệu cho 

các thành phần dự tại cuộc họp. 

- Các thành phần dự họp chuẩn bị báo cáo, ý kiến phát biểu theo chức năng, 

nhiệm vụ. 

Trân trọng kính mời các đồng chí tham dự./.  

Nơi nhận:  
- Như thành phần mời họp; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;  

- C, PVP UBND tỉnh,  

các phòng CM, HC-QT, Trung tâm TH-CB; 

- Lưu: VT, THNC(PVD). 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 
 

 

 
 

Phạm Hùng Trường 
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