
UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH LẠNG SƠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

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

 

GIẤY MỜI 

Dự trao Giải báo chí tỉnh Lạng Sơn lần thứ I năm 2021 

 

Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức trao Giải báo chí tỉnh Lạng Sơn lần thứ I 

năm 2021 gắn với Kỷ niệm 96 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 

(21/6/1925 - 21/6/2021) như sau: 

1. Thành phần mời 

 - Thường trực Tỉnh ủy, Lãnh đạo HĐND tỉnh, Lãnh đạo UBND tỉnh, 

Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Lãnh đạo Đoàn đại biểu 

Quốc hội tỉnh (có giấy mời riêng); 

- Đại diện Lãnh đạo: Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban 

Dân vận Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Tỉnh Đoàn thanh niên, Hội Liên hiệp Phụ 

nữ tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh; 

- Đại diên Lãnh đạo các sở, ngành: Văn hoá - Thể thao và Du lịch, Thông 

tin và Truyền thông, Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giáo dục và Đào 

tạo, Y tế, Tư pháp, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội 

Biên phòng tỉnh, Bảo hiểm Xã hội tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, 

Văn phòng UBND tỉnh; 

- Lãnh đạo các cơ quan báo chí địa phương và Trung ương thường trú: 

Báo Lạng Sơn, Đài Phát thanh và Truyền hình, Tạp chí Văn nghệ Xứ Lạng, 

Thông tấn xã Việt Nam, Báo Nhân Dân, Báo Tiền Phong, Tạp chí Thương hiệu 

và Công luận, Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV), Báo Tài nguyên và Môi trường, 

Cổng thông tin điện tử tỉnh; 

- Đại diện Lãnh đạo: UBND các huyện, thành phố; Trung tâm Văn hóa - 

Thể thao và Truyền thông các huyện, thành phố (trừ huyện Hữu Lũng vì đang 

trong thời gian cách ly phòng chống dịch Covid-19); 

- Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh; thành viên Hội đồng, Ban Sơ khảo, 

Ban Chung khảo, Tổ giúp việc Giải báo chí tỉnh; 

- Các tác giả và nhóm tác giả có tác phẩm đạt Giải: Giao Hội Nhà báo 

chuyển giấy mời đến các tác giả, nhóm tác giả đạt giải; 

- Đại diện Hội viên các chi hội báo: giao Hội Nhà báo mời theo Kế hoạch 

139/KH-UBND ngày 14/6/2021 của UBND tỉnh Lạng Sơn Tổ chức trao Giải 

báo chí tỉnh Lạng Sơn lần thứ I năm 2021 gắn với Kỷ niệm 96 năm ngày Báo 

chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2021). 

2. Thời gian: 8 giờ 00, ngày 19/6/2021 (thứ Bảy). 
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3. Địa điểm: Hội trường Thành ủy, UBND thành phố Lạng Sơn (số 02  

đường Lê Lợi, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn). 

4. Nội dung: Dự trao Giải báo chí tỉnh Lạng Sơn lần thứ I năm 2021 gắn 

với kỷ niệm 96 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2021) 

(có Chương trình chi tiết kèm theo). 

5. Phân công thực hiện: Hội Nhà báo tỉnh trực tiếp mời các thành phần 

sau: Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh; thành viên Hội đồng, Ban Sơ khảo, Ban 

Chung khảo, Tổ giúp việc Giải báo chí tỉnh; các tác giả và nhóm tác giả có tác 

phẩm đạt Giải; đại diện Hội viên các chi hội báo. Phối hợp với các cơ quan liên 

quan thực hiện các nhiệm vụ tại Kế hoạch số 139/KH-UBND ngày 14/6/2021 

của UBND tỉnh.  

Lưu ý: trang phục đại biểu nam mặc áo sơ mi trắng thắt cà vạt, nữ áo dài 

truyền thống, các lực lượng vũ trang mặc trang phục của ngành. 

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

 
Nơi nhận:  
- Như thành phần mời; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- C, PCVP UBND tỉnh, 

  các phòng CV, HC-QT, TH-CB; 

- Lưu: VT, KG-VX (NTB).  

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Phạm Hùng Trường 
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