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GIẤY MỜI 

Dự Hội nghị tổng kết tình hình thưc̣ hiêṇ 03 văn kiêṇ pháp lý  

về biên giới trên đất liền Viêṭ Nam - Trung Quốc năm 2020 

          

Thực hiện Kế hoac̣h số 244/KH-UBND ngày 10/02/2020 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết tình hình thưc̣ hiêṇ 03 văn kiêṇ 

pháp lý về biên giới trên đất liền Viêṭ Nam - Trung Quốc năm 2020, UBND tỉnh 

trân trọng kính mời đại biểu dự Hội nghị, cụ thể:  

1. Thành phần  

- Bô ̣Ngoaị giao; 

- Bô ̣Tư lêṇh Bô ̣đôị Biên phòng; 

- Phân ban Viêṭ Nam trong Uỷ ban liên hơp̣ biên giới trên đất liền Viêṭ Nam - 

Trung Quốc; 

- Thường trưc̣ Tỉnh uỷ; 

- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; 

- Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh; 

- Ban Chỉ đạo thực hiện 03 văn kiện của tỉnh; 

- Đại diện biên giới đoạn số 7; 

- Đại diện Lãnh đạo sở: Giáo dục và Đào tạo; Lao động Thương binh và 

Xã hội; Nội vụ; Tư pháp; Thông tin truyền thông và Văn phòng UBND tỉnh. 

- Đại diện Ban Chỉ đạo thực hiện 03 văn kiện 05 huyện Biên giới (Cao 

Lộc, Lộc Bình, Đình Lập, Văn Lãng, Tràng Định); 

- Đại diện Chỉ huy 11 đồn biên phòng và đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội 

Biên phòng tỉnh (Đề nghị Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng mời giúp); 

- Các cá nhân được trao tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Biên giới lãnh 

thổ quốc gia (Có danh sách khen thưởng kèm theo) 

2. Nội dung: tổng kết tình hình thực hiêṇ 03 văn kiêṇ pháp lý về biên giới 

trên đất liền Viêṭ Nam - Trung Quốc. 

3. Thời gian, địa điểm 

- Thời gian: 01 buổi, bắt đầu từ 08h00’, ngày 31/12/2020 (thứ Năm). 

- Địa điểm: Tại Hội trường tầng 2, Tru ̣sở Hôị đồng nhân dân và Ủy ban 

nhân dân tỉnh. 

(Có Chương trình Hội nghị gửi kèm theo) 
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4. Phân công thực hiện  

- Sở Ngoaị vu ̣chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan chuẩn bị nội dung 

các báo cáo tổng kết; bài phát biểu khai mac̣, bế mac̣ của lañh đaọ tỉnh taị Hôị 

nghi;̣ tổng hợp tham luận của các đơn vị và tài liệu khác có liên quan, in ấn đủ 

số lượng phục vụ Hôị nghi;̣ bố trí các điều kiện về lễ tân, hậu cần, khánh tiết để 

tổ chức Hội nghị. 

- Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Sở Ngoaị vu ̣chuẩn bị các nôị dung, 

điều kiêṇ bảo đảm cho Hội nghị; thực hiện công tác tổ chức taị Hôị nghi.̣  

          Trân trọng kính mời các đaị biểu thuôc̣ thành phần tham dự./. 

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, PCVP UBND tỉnh,  

  các phòng CM, HCQT, TT TH-CB; 

- Lưu: VT, THNC (NTT). 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Phạm Hùng Trường 
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