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GIẤY MỜI 

Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2020  

và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 của Ban Chỉ đạo 138/CP  

và Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia 
 

Thực hiện Công điện số 11/CĐ-VPCP ngày 04/01/2021 của Văn phòng 

Chính phủ về việc Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2020 và 

phương hướng nhiệm vụ năm 2021 của Ban Chỉ đạo 138/CP và Ban Chỉ đạo 389 

Quốc gia, UBND tỉnh mời các đại biểu tham dự Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu 

tỉnh Lạng Sơn như sau:  

1. Thành phần tham dự 

- Đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ 

đạo 389 tỉnh; 

- Đại diện lãnh đạo các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo 138 tỉnh và Ban Chỉ 

đạo 389 tỉnh (theo Quyết định số 491/QĐ-UBND ngày 17/4/2014 và Quyết định số 

2131/QĐ-UBND ngày 20/10/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh); đại diện lãnh đạo 

UBND các huyện: Lộc Bình, Cao Lộc, Văn Lãng và thành phố Lạng Sơn; 

- Phòng Nghiệp vụ tổng hợp - Cục Quản lý thị trường; Phòng PV01 - Công an tỉnh. 

2. Thời gian: buổi sáng, bắt đầu từ 08 giờ 00 phút, ngày 07/01/2021, thứ Năm.  

3. Địa điểm: tại phòng họp trực tuyến tầng 3, trụ sở UBND tỉnh.  

4. Tổ chức thực hiện 

a) Cục Quản lý thị trường, Công an tỉnh chủ động liên hệ, cập nhật tài liệu của 

Trung ương, in, phát tài liệu cho các đại biểu dự Hội nghị. Giao Cục Quản lý thị 

trường chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh chuẩn bị báo cáo tham luận của Lãnh đạo 

UBND tỉnh tại Hội nghị, gửi Văn phòng UBND tỉnh trong ngày 06/01/2021. 

b) Các thành phần tham dự chuẩn bị báo cáo các nội dung liên quan.  

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

phòng UBND tỉnh) và Sở Thông tin và Truyền thông chuẩn bị các điều kiện về kỹ 

thuật đảm bảo cho Hội nghị. 

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

Nơi nhận: 
 

- Như thành phần mời; 

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Sở Thông tin và Truyền thông; 

- Viễn thông Lạng Sơn; 

- PV: Báo Lạng Sơn, Đài PT&TH tỉnh; 

- C, PCVP UBND tỉnh,  

  các phòng CM, TTTH-CB; 

- Lưu: VT, KT(LC). 

TL. CHỦ TỊCH 

 CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Phạm Hùng Trường 

 


		2021-01-05T10:34:47+0700


		2021-01-05T15:53:58+0700


		2021-01-05T15:53:58+0700


		2021-01-05T15:53:58+0700




