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GIẤY MỜI 

Dự làm việc với Đoàn công tác của Tổng Giám đốc Tổ hợp Samsung Việt Nam 

 

Theo đề nghị của Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam về việc 

xin tiếp kiến Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn, UBND tỉnh mời dự làm việc với 

Đoàn công tác như sau: 

1. Thời gian: từ 08 giờ 30 phút, ngày 14/6/2021 (Thứ Hai). 

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

3. Thành phần 

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

- Đại diện Lãnh đạo các sở, ngành: Lao động, Thương binh và Xã hội, Kế 

hoạch và Đầu tư, Ngoại vụ, Y tế, Văn phòng UBND tỉnh, Công an tỉnh; 

- Đại diện Lãnh đạo UBND thành phố Lạng Sơn. 

4. Nội dung: Trao đổi về tiến độ Dự án, các thủ tục liên quan đến việc 

đón tiếp lao động tại tỉnh Lạng Sơn đến làm việc tại các doanh nghiệp là Nhà 

cung ứng cấp 1 (Vendor) của Samsung đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Bắc 

Giang trong bối cảnh dịch bệnh Covid- 19. 

5. Phân công nhiệm vụ 

5.1. Giao Sở Ngoại vụ làm đầu mối, thông tin cho Đoàn công tác của 

Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam về chương trình làm việc với 

Lãnh đạo tỉnh; chủ trì tổng hợp, chuẩn bị nội dung làm việc cho lãnh đạo tỉnh; 

phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh thực hiện công tác lễ tân, hậu cần, phiên 

dịch và các điều kiện cần thiết khác để tổ chức chương trình làm việc. 

5.2. Giao Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Y tế và UBND thành 

phố Lạng Sơn cung cấp thông tin liên quan đến nội dung đề xuất của 

Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam cho Sở Ngoại vụ tổng hợp; Sở 

Y tế hướng dẫn Đoàn công tác đảm bảo công tác phòng chống chống dịch bệnh 

Covid- 19 khi đến làm việc tại tỉnh Lạng Sơn. 

Trân trọng kính mời các thành phần tham dự./. 
 

Nơi nhận: 
- Như thành phần làm việc; 

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Đài PT&TH tỉnh, Báo LS, Cổng TTĐT tỉnh; 

- C, PVP UBND tỉnh, 

  các phòng: THNC, KGVX, HC-QT;  

- Lưu: VT, THNC(NTT). 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Phạm Hùng Trường 
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