
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LẠNG SƠN 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ  NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /GM-UBND Lạng Sơn, ngày          tháng 6 năm 2021 

 

GIẤY MỜI 

Dư ̣Hội nghị trực tuyến về Đề án thực hiện xây dựng đường bộ cao tốc giai 

đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030 

 

Thực hiện Công điện số 738/CĐ-VPCP ngày 05/6/2021 của Văn phòng Chính 

phủ về Hội nghị trực tuyến về Đề án thực hiện xây dựng đường bộ cao tốc giai 

đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030, Ủy ban nhân dân tỉnh trân trọng 

kính mời đại biểu dự Hội nghị trực tuyến do Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì, 

cụ thể như sau:  

1. Thành phần  

- Đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Bí thư Tỉnh ủy (Có Giấy mời riêng);  

- Đồng chí Dương Xuân Hoà, Phó trưởng đoàn phụ trách đoàn đại biểu Quốc 

hội tỉnh (Có Giấy mời riêng). 

- Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, 

Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh. 

2. Thời gian: ngày 08 tháng 6 năm 2021 (dự kiến 01 ngày). 

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

3. Địa điểm: tại phòng họp tầng 4, trụ sở UBND tỉnh. 

4. Tổ chức thực hiện 

4.1. Giao Sở Giao thông vận tải chủ động liên hệ với Bộ Giao thông vận tải, 

tiếp nhận tài liệu, in đủ cho các thành phần dự Hội nghị, chuẩn bị bài phát biểu của 

Lãnh đạo tỉnh, gửi về Văn phòng UBND tỉnh trước 14h ngày 07/6/2021. 

4.2. Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Tin học - Công báo) phối hợp với 

Viễn thông Lạng Sơn chuẩn bị các điều kiện kỹ thuật cần thiết cho phòng họp trực 

tuyến phục vụ Hội nghị. 

Lưu ý: Đại biểu tham dự Hội nghị thực hiện nghiêm các quy định về 

phòng, chống dịch Covid-19. 

Ủy ban nhân dân tỉnh trân trọng kính mời các thành phần tham dự Hội nghị./. 

 

Nơi nhận:                                               

- Như thành phần mời; 

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Viễn thông Lạng Sơn; 

- Đài PT-TH tỉnh, Báo Lạng Sơn, Cổng thông 

 tin điện tử tỉnh (cử phóng viên đưa tin); 

- C, PVPUBND tỉnh, 

 các phòng CM, HCQT, TT TH-CB; 

- Lưu: VT, KT(VAT). 
                                                                                                     

TL. CHỦ TIC̣H 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

Phạm Hùng Trường 
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