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GIẤY MỜI  

Kiểm tra công tác hoàn thiện đưa công trình Nhà khách A1 vào hoạt  

động phục vụ Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII 

 

Thực hiện Thông báo số 485/TB-UBND ngày 11/9/2020 của UBND tỉnh 

về Chương trình kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh 

lần thứ XVII, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn công 

tác số 1 tổ chức kiểm tra công tác hoàn thiện đưa công trình Nhà khách A1 vào 

hoạt động phục vụ Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, như sau:  

1. Thành phần 

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

- Đại diện lãnh đạo các sở, ngành, cơ quan: Kế hoạch và Đầu tư, Tài 

chính, Xây dựng, Giao thông vận tải, Y tế, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự 

tỉnh; 

- Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy;  

- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh (Chủ đầu tư); 

- Đại diện lãnh đạo các nhà thầu tư vấn, nhà thầu thi công và đơn vị có 

liên quan đến dự án (giao Văn phòng UBND tỉnh chủ động mời). 

2. Nội dung: Kiểm tra công tác hoàn thiện công trình Nhà khách A1 đưa 

vào hoạt động phục vụ Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. 

3. Thời gian, địa điểm 

Từ 8 giờ 00 ngày 20/9/2020 (Chủ nhật): Đoàn kiểm tra tại thực địa công 

trình, sau đó di chuyển về Trụ sở UBND tỉnh để làm việc tại phòng họp tầng 4. 

4. Phân công chuẩn bị 

- Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị báo cáo công tác hoàn thiện công trình 

và phương án hoạt động phục vụ của Nhà khách A1. 

- Các sở, ngành dự kiểm tra theo chức năng, nhiệm vụ chủ động chuẩn bị 

nội dung trao đổi tại buổi làm việc. 

Kính mời các đại biểu tham dự họp đúng thời gian và địa điểm./. 
 

Nơi nhận:                                                                   
- Như thành phần mời;  

- Thường trực Tỉnh uỷ (b/c);               

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Báo Lạng Sơn, Đài PT-TH tỉnh ; 

- C, PCVP UBND tỉnh, 

  các Phòng: KT, THNC, HC-QT, NKA1,  

  Trung tâm TH-CB;  

- Lưu: VT, KT(HVTr).   

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Phạm Hùng Trường 
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