
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH LẠNG SƠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

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

 

GIẤY MỜI    

Dự kiểm tra công tác chuẩn bị các điều kiện phục vụ tổ chức  

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII 

 

Kính gửi: Thường trực Tỉnh ủy. 

 

UBND tỉnh trân trọng kính mời Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra công tác 

chuẩn bị các điều kiện phục vụ tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 

XVII, cụ thể như sau: 

1. Kiểm tra công tác thông tin, tuyên truyền, trang trí, cổ động trực 

quan trên địa bàn thành phố Lạng Sơn; công tác chỉnh trang đô thị, bảo vệ 

môi trường và phương án cung cấp điện  

- Thời gian: từ 08 giờ 00 ngày 20/9/2020 (Chủ nhật) xuất phát tại trụ sở 

UBND tỉnh.  

- Địa điểm: kiểm tra trực tiếp tại một số tuyến đường trên địa bàn thành 

phố. Từ 09 giờ 00: làm việc tại trụ sở UBND thành phố Lạng Sơn.  

- Thành phần:  

+ Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  

+ Lãnh đạo các sở, ngành, cơ quan: Thông tin và Truyền thông, Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch, Y tế, Văn phòng UBND tỉnh, UBND thành phố Lạng Sơn, 

Công ty Điện lực Lạng Sơn; lãnh đạo các phòng, đơn vị thuộc UBND thành phố 

Lạng Sơn. 

2. Kiểm tra công tác hoàn thiện công trình Nhà khách A1 

- Thời gian: từ 8 giờ 00 ngày 20/9/2020 (Chủ nhật).  

- Địa điểm: kiểm tra tại thực địa công trình, sau đó làm việc tại phòng họp 

tầng 4, trụ sở UBND tỉnh.  

- Thành phần:  

+ Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh; 

+ Lãnh đạo các sở, ngành, cơ quan: Văn phòng Tỉnh ủy, Kế hoạch và Đầu 

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

Quân sự tỉnh, 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. 

3. Kiểm tra công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã 

hội, bảo vệ chính trị nội bộ  

- Thời gian: từ 14 giờ 00, ngày 21/9/2020 (thứ Hai). 

- Địa điểm: tại trụ sở Công an tỉnh. 
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- Thành phần:  

+ Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh. 

+ Lãnh đạo các sở, ngành, cơ quan: Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Nội chính 

Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Nội vụ, 

Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên 

phòng tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh.  

UBND tỉnh trân trọng kính mời Thường trực Tỉnh ủy tham dự./. 
 

Nơi nhận:                                                                   
- Như trên;                

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- C, PVP UBND tỉnh,  

các phòng CM, HC-QT, TH-CB; 

- Lưu: VT, THNC (ĐTK). 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 
 
 

 

 

Phạm Hùng Trường 
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