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Lạng Sơn, ngày       tháng 9 năm 2020 
 

GIẤY MỜI 

Dự Hội đàm cấp Tỉnh - Khu giữa Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn  

với Lãnh đạo Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc    

  

Thực hiện Chương trình công tác tháng 9, UBND tỉnh mời dự Hội đàm 

trưc̣ tuyến cấp Tỉnh - Khu giữa Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn với Lãnh đạo 

Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc như sau: 

1. Thành phần: 

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

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

- Đại diện lãnh đạo các cơ quan: Sở Ngoại vụ, Sở Công Thương, Sở Y tế, Bộ 

Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, Cục Hải quan, Ban Quản lý Khu 

KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn, Văn phòng UBND tỉnh, UBND huyện Cao Lộc, 

UBND thành phố Lạng Sơn.  

2. Nội dung: Trao đổi tình hình dịch bệnh tại Việt Nam và tỉnh Lạng Sơn, 

tác động của dic̣h bêṇh đến việc xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu của 

hai bên; về hợp tác quản lý, bảo vệ biên giới, phòng chống tội phạm qua biên 

giới; các khó khăn, vướng mắc và đề xuất hướng giải quyết. 

3. Thời gian: Từ 16 giờ 00 phút (giờ Hà Nội), ngày 21/9/2020 (thứ Hai). 

4. Địa điểm: Tại Phòng họp trực tuyến tầng 3, trụ sở UBND tỉnh. 

5. Phân công chuẩn bị:  

- Giao Sở Ngoại vụ chuẩn bị nội dung, làm đầu mối kết nối với phía bạn 

để tổ chức Hôị đàm; chuẩn bị công tác lễ tân, phiên dịch; phối hợp với Văn 

phòng UBND tỉnh và các cơ quan liên quan chuẩn bị các điều kiện cần thiết 

khác phục vụ cuộc Hội đàm. 

- Viễn thông Lạng Sơn phối hợp với Trung tâm Tin học - Công báo (Văn 

phòng UBND tỉnh) chuẩn bị các thiết bị kỹ thuật phục vụ tổ chức Hội đàm. 

- Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị phòng họp và phối hợp chuẩn bị các 

điều kiện phục vụ tổ chức Hôị đàm. 

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

 

Nơi nhận: 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Như thành phần mời; 

- Báo LS, Đài PT&TH tỉnh, Cổng TTĐT (đưa tin);  

- C, PVP UBND tỉnh,  

  các Phòng CM, TTTH-CB; 

- Lưu: VT, THNC(PVD). 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 
 

 

Phạm Hùng Trường 
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