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GIẤY MỜI 

Dự Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương về đánh giá  

tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và 5 năm 

2016 - 2020; triển khai phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới 
 

 
 

 Thực hiện Công văn số 1428/VPCP-TH ngày 27/11/2020 của Văn phòng 

Chính phủ về tổ chức Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương 

năm 2020, UBND tỉnh trân trọng kính mời các đồng chí dự họp như sau: 

1. Thành phần  

a) Tại phòng họp trực tuyến tầng 4, trụ sở UBND tỉnh:  

- Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy (có giấy mời riêng).  

- Đồng chí Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh (có giấy mời riêng).  

- Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.  

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.  

- Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.  

- Lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. 

- Các Ủy viên Uỷ ban nhân dân tỉnh;  

- Lãnh đạo các sở, ngành: Công Thương, Ban Quản lý Khu KTCK Đồng 

Đăng - Lạng Sơn, Cục Hải quan, Cục Thuế, Cục Quản lý thị trường, Cục Thống 

kê, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chi nhánh Ngân hàng nhà nước tỉnh.  

b) Tại phòng họp trực tuyến cấp huyện: 

- Thường trực Huyện ủy, Thành ủy; 

- Đại diện lãnh đạo HĐND, UBND huyện, thành phố; 

- Thủ trưởng môṭ số cơ quan chuyên môn trực thuộc. 

2. Thời gian: ngày 28 và sáng ngày 29 tháng 12 năm 2020.  

(sáng bắt đầu từ 08 giờ, chiều bắt đầu từ 14 giờ).  

3. Địa điểm: phòng họp tầng 4, Trụ sở UBND tỉnh và phòng họp trực 

tuyến các huyện, thành phố. 
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4. Tổ chức thực hiện 

a) Văn phòng UBND tỉnh chủ động cập nhật, in tài liệu do Văn phòng 

Chính phủ gửi, chuẩn bị các điều kiện để phục vụ họp.  

b) Nhiệm vụ của các sở, ngành: 

- Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị bài phát biểu của lãnh đạo UBND 

tỉnh (không quá 3 trang giấy khổ A4), tập trung vào các nội dung: Đánh giá 

công tác chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; những hạn 

chế, khó khăn về cơ chế, chính sách đang gặp phải; kiến nghị, đề xuất những 

giải pháp điều hành trọng tâm, chính sách mới, phạm vi tác động lớn; gửi 

UBND tỉnh trước ngày 18/12/2020.  

Chuẩn bị các Báo cáo tóm tắt của tỉnh về: tình hình kinh tế - xã hội năm 

2020, nhiệm vụ, giải pháp năm 2021; về tổng kết thực hiện Nghị quyết số 

01/NQ-CP của Chính phủ; về tình hình thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 

16/5/2016 của Chính phủ; về tình hình thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về 

những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao 

năng lực cạnh tranh năm 2020.  

- Giao Thanh tra tỉnh chuẩn bị báo cáo tóm tắt công tác thanh tra, giải 

quyết khiếu nại, tố cáo và đấu tranh phòng, chống tham nhũng năm 2020. 

- Giao Sở Nội vụ chuẩn bị báo cáo tóm tắt kết quả cải cách hành chính 

năm 2020.  

- Giao Sở Thông tin và Truyền thông chuẩn bị báo cáo tóm tắt tình hình 

thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP về một số giải pháp trọng tâm phát triển 

Chính phủ điện tử.  

- Giao Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị báo cáo tóm tắt tình hình thực 

hiện các nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao năm 2020.  

Báo cáo của các cơ quan in 10 bản, gửi Văn phòng UBND tỉnh trước ngày 

24/12/2020. 

c) Các sở, ban, ngành khác chuẩn bị thông tin, tài liệu có liên quan.  

d) UBND các huyện, thành phố mời các thành phần dự họp tại điểm cầu 

cấp huyện; bố trí cán bộ trực kỹ thuật đảm bảo cho cuộc họp.  

e) Viễn thông Lạng Sơn chủ trì, phối hợp với Trung tâm Tin học - Công 

báo (Văn phòng UBND tỉnh) chuẩn bị các điều kiện về kỹ thuật đảm bảo cho 

cuộc họp trực tuyến. 

g) Báo Lạng Sơn, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Thông tấn xã Việt 

Nam thường trú tại tỉnh cử phóng viên đưa tin. 

h) Công ty Điện lực Lạng Sơn bảo đảm nguồn điện cung cấp ổn định để 

phục vụ cuộc họp trực tuyến. 
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Công văn số 1428/VPCP-TH được gửi kèm theo qua VNPT-iOffice và 

trên Trang thông tin Văn phòng UBND tỉnh. 

Ủy ban nhân dân tỉnh kính mời các đồng chí dự họp./. 

Nơi nhận:  
- Như thành phần mời dự họp; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Văn phòng Tỉnh ủy (để biết);  

- Văn phòng HĐND tỉnh (để biết); 

- Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh (để biết); 

- Viễn thông Lạng Sơn;  

- Công ty Điện lực Lạng Sơn; 

- Báo LS, Đài PTTH, Thông tấn xã VN 

  thường    trú tại tỉnh; 

- C, PVP UBND tỉnh, 

  các phòng chuyên viên, HC-QT, TH-CB; 

- Lưu: VT, THNC (PT).    

TL. CHỦ TỊCH 
CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 
 

 

 

 

 

Phạm Hùng Trường   
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