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Số:          /GM-UBND Lạng Sơn, ngày       tháng  01 năm 2021 

 

GIẤY MỜI 

Dự dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết:  

Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020;  

Đề án bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý nhà nước cho cán bộ, công chức trẻ 

ở xã giai đoạn 2014 - 2020; Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện 

về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013 - 2020. 
 

 

 

Thực hiện Công điện số 59/CĐ-VPCP ngày 16/01/2021 của Văn phòng 

Chính phủ về việc Dự dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết: Chiến lược 

phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020; Đề án bồi dưỡng nâng 

cao năng lực quản lý nhà nước cho cán bộ, công chức trẻ ở xã giai đoạn 2014 - 

2020; Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát 

triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013 - 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh trân 

trọng kính mời các đại biểu đến dự Hội nghị trực tuyến với nội dung như sau: 

1. Thành phần tham dự Hội nghị 

- Đại diện Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh; 

- Mời đồng chí: Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Bí thư Tỉnh đoàn thanh 

niên; 

- Đại diện lãnh đạo các Sở, ngành: Nội vụ, Tài chính; Lao động - Thương 

binh và Xã hội; Nông nghiêp̣ và Phát triển nông thôn; Ban Dân tộc tỉnh, Văn 

phòng UBND tỉnh; 

- UBND huyêṇ Bình Gia, Đình Lâp̣: đaị diêṇ lañh đaọ UBND huyêṇ, đaị 

diêṇ lañh đaọ Phòng Nôị vu;̣ 

- Đaị diêṇ lañh đaọ UBND các xa ̃thuôc̣ phaṃ vi của Đề án 500 và đaị diêṇ 

đôị viên Đề án 500: giao UBND huyêṇ Bình Gia lưạ choṇ mời đaị diêṇ 05 lañh 

đaọ UBND xa ̃và 05 đôị viên; UBND huyêṇ Đình Lâp̣ lưạ choṇ mời đaị diêṇ 04 

lañh đaọ UBND xa ̃và 04 đôị viên Đề án. 

2. Thời gian: 08 giờ, ngày 19 tháng 01 năm 2021. 

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

4. Tổ chức thực hiện 

- Giao Sở Nội vụ chuẩn bị ý kiến phát biểu của lãnh đạo tỉnh và tài liệu cho 

các thành phần dự Hội nghị. 

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

phòng UBND tỉnh) chuẩn bị các điều kiện về kỹ thuật đảm bảo phục vụ Hội nghị. 



- Báo Lạng Sơn, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh cử phóng viên đưa tin. 

Ủy ban nhân dân tỉnh kính mời các đồng chí tham dự hội nghị./. 
 

Nơi nhận:                                                                   
- Như thành phần dự họp; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Viễn thông Lạng Sơn; 

- Đài PTTH tỉnh, Báo Lạng Sơn  

  (cử phóng viên đưa tin). 

- C, PVP UBND tỉnh,  

  các phòng: THNC, HC-QT, TTTH-CB; 

- Lưu: VT, THNC (HXĐ).    

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

Phạm Hùng Trường 
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