
UỶ 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 

Họp xem xét công tác chuẩn bị tổ chức Hội thảo khoa học cấp Quốc gia  

Kỷ niệm 70 năm “Chiến thắng Biên giới Thu - Đông (1950-2020)”  

 

Thực hiện Chương trình công tác, đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ 

tịch UBND tỉnh triệu tập cuộc họp xem xét công tác chuẩn bị tổ chức Hội thảo 

khoa học cấp Quốc gia Kỷ niệm 70 năm “Chiến thắng Biên giới Thu - Đông 

(1950-2020)” như sau: 

1. Thành phần  

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

Ban Tổ chức kỷ niệm 70 năm “Chiến thắng Biên giới Thu - Đông”: Chủ trì cuộc 

họp. 

- Viện Lịch sử quân sự Việt Nam: 01 đồng chí Phó Viện trưởng và 01 

đồng chí Phòng Kế hoạch, quản lý khoa học và đào tạo. 

- Lãnh đạo các sở, ngành: Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, 

Văn phòng HĐND tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch, Sở Tài chính, Sở Y tế, Sở Giao thông vận tải, Công an tỉnh, Cục Hải quan, 

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Báo Lạng Sơn, Đài Phát thanh và Truyền 

hình tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, lãnh đạo UBND thành phố Lạng Sơn. 

- Lãnh đạo các Phòng: Khoa giáo - Văn xã, Tổng hợp - Nội chính, Hành 

chính - Quản trị thuộc Văn phòng UBND tỉnh.  

2. Nội dung 

- Kiểm tra, rà soát tổng thể các nội dung liên quan đến công tác chuẩn bị 

tổ chức Hội thảo khoa học cấp Quốc gia Kỷ niệm 70 năm “Chiến thắng Biên 

giới Thu - Đông (1950-2020)”. 

- Duyệt kịch bản, phương án chi tiết các nội dung: chương trình dâng 

hương Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Lạng Sơn; thăm, tặng quà gia đình chính 

sách trên địa bàn thành phố Lạng Sơn; phương án tổng thể công tác lễ tân, hậu 

cần phục vụ các hoạt động tại Hội thảo; chương trình văn nghệ khai mạc Hội 

thảo; công tác huy động các lực lượng tham dự chương trình Hội thảo,... 

3. Thời gian: 01 buổi, từ 8 giờ 00 ngày 30/9/2020 (thứ Tư). 

4. Địa điểm: tại phòng họp tầng 1, Trung tâm chỉ huy Bộ Chỉ huy Quân 

sự tỉnh. 
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5. Tổ chức thực hiện 

- Viện Lịch sử quân sự Việt Nam trao đổi, thống nhất các nội dung liên 

quan đến tổ chức Hội thảo.  

- Các cơ quan, đơn vị được phân công nhiệm vụ tại Công văn số 

1189/UBND-KGVX ngày 25/9/2020 của UBND tỉnh báo cáo tiến độ công tác 

chuẩn bị, các phương án liên quan phục vụ tổ chức Hội thảo; những khó khăn, 

vướng mắc, đề xuất, kiến nghị (nếu có); gửi báo cáo và các tài liệu liên quan đến 

các thành phần dự họp tại cuộc họp.  

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh bố trí chỗ ăn, nghỉ cho thành phần dự họp của 

Viện Lịch sử quân sự Việt Nam. 

UBND tỉnh trân trọng kính mời các đồng chí tham dự./. 

 

Nơi nhận: 

- Như thành phần mời; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Đài PTTH tỉnh, Báo LS (đưa tin); 

- C, PCVP UBND tỉnh, các Phòng:  

KGVX, THNC, HCQT, TT TH-CB; 

- Lưu: VT, KGVX (NCD). 
 

 

TL. CHỦ TỊCH 
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hà 
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