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GIẤY MỜI 

Dự Hội nghị tổng kết 05 năm thực hiện Đề án số 81/ĐA-UBND ngày 

04/6/2015 của UBND tỉnh về bảo đảm quốc phòng của tỉnh Lạng Sơn, 

giai đoạn 2015 - 2020, định hướng đến năm 2030 
          

Triển khai Kế hoạch số 63/KH-UBND ngày 08/4/2020 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc tổng kết 05 năm thực hiện Đề án số 81/ĐA-UBND ngày 

04/6/2015 của UBND tỉnh về bảo đảm quốc phòng của tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 

2015 - 2020, định hướng đến năm 2030, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết 

05 năm thực hiện Đề án số 81/ĐA-UBND với nội dung sau: 

1. Thành phần  

- Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 1 và các cơ quan Quân khu: Tham 

mưu, Chính trị, Hậu cần, Kỹ thuật (có giấy mời riêng); 

- Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh 

(có giấy mời riêng); 

- Lãnh đạo UBND tỉnh - Chủ trì Hội nghị; 

- Đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 

- Lãnh đạo các sở, ban, ngành trực thuộc UBND tỉnh; 

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: Thủ trưởng Bộ Chỉ huy và các phòng, ban liên 

quan thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh mời); 

- Công an tỉnh: Lãnh đạo Công an tỉnh và các phòng nghiệp vụ liên quan 

(giao Công an tỉnh mời); 

- Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh: Thủ trưởng Bộ Chỉ huy và các 

phòng, ban liên quan thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh (giao Bộ Chỉ 

huy Bộ đội Biên phòng tỉnh mời); 

- Lãnh đạo UBND các huyện, thành phố. 

2. Nội dung  

Tổng kết 05 năm thực hiện Đề án số 81/ĐA-UBND ngày 04/6/2015 của 

UBND tỉnh về bảo đảm quốc phòng của tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2015 - 2020, 

định hướng đến năm 2030. 

3. Thời gian, địa điểm 

- Thời gian: từ 08h00, ngày 30 tháng 10 năm 2020 (thứ Sáu). 

- Địa điểm: tại Hội trường Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (số 02, đường 

Nguyễn Thái Học, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn). 
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4. Phân công thực hiện  

a) Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì chuẩn bị dự thảo Báo cáo tổng kết, các 

bài phát biểu của Lãnh đạo tỉnh; tổng hợp tham luận của các đơn vị và tài liệu 

khác có liên quan, in ấn đủ số lượng phục vụ Hội nghị; bảo đảm các điều kiện về 

hội trường, lễ tân, hậu cần; bảo đảm nơi ăn, nghỉ cho các đại biểu ở xa; mời đại 

diện một số tập thể, cá nhân được khen thưởng đến dự Hội nghị và nhận khen 

thưởng. 

b) Sở Nội vụ thực hiện công tác khen thưởng tại Hội nghị. 

c) Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chuẩn bị 

các điều kiện tổ chức Hội nghị; thực hiện công tác tổ chức tại Hội nghị. 

d) Các thành phần dự Hội nghị chuẩn bị nội dung tham luận, phát biểu ý 

kiến tại Hội nghị. 

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

 
Nơi nhận:  
- Như thành phần mời; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Báo Lạng Sơn, Đài PT-TH tỉnh,  

  Cổng TTĐT tỉnh (đưa tin); 

- C, PVP UBND tỉnh,  

  các phòng CM, TT TH-CB; 

- Lưu: VT, THNC (PVD). 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Phạm Hùng Trường 
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