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GIẤY MỜI 

Dự Hội nghị sơ kết tình hình thực hiện 03 văn kiện pháp lý về biên giới  

trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc 6 tháng đầu năm 2021  

 

Thực hiện Chương trình công tác, UBND tỉnh Lạng Sơn trân trọng kính 

mời đại biểu dự Hội nghị sơ kết tình hình thực hiện 03 văn kiện pháp lý về biên 

giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc 6 tháng đầu năm 2021 như sau: 

 1. Thời gian: từ 08 giờ 00 phút, ngày 24/6/2021 (thứ Năm). 

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

 3. Thành phần 

 -  Đồng chí Đoàn Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh- Trưởng Ban Chỉ đạo 

- Chủ trì Hội nghị; 

 - Thành viên Ban Chỉ đạo 3 văn kiện pháp lý về biên giới trên đất liền Việt 

Nam - Trung Quốc (Theo Quyết định số 1479/QĐ-UBND ngày 05/8/2020 và Quyết 

định số 2739/QĐ-UBND ngày 26/12/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn). 

 4. Nội dung: sơ kết tình hình thực hiện 03 văn kiện pháp lý về biên giới 

trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc 6 tháng đầu năm 2021 và triển khai nhiệm 

vụ 6 tháng cuối năm 2021. 

5. Phân công thực hiện  

- Sở Ngoại vụ chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan chuẩn bị Báo cáo sơ 

kết công tác 6 tháng đầu năm 2021 của Ban Chỉ đạo và các tài liệu liên quan, in 

đủ số lượng phục vụ Hội nghị. 

 - Các thành phần dự họp chuẩn bị nội dung thông tin liên quan đến lĩnh 

vực phụ trách, báo cáo khó khăn, vướng mắc, đề xuất giải pháp thực hiện nhiệm 

vụ 6 tháng cuối năm 2021. 

- Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Sở Ngoại vụ chuẩn bị các nội dung, 

điều kiện bảo đảm cho Hội nghị. 

          Trân trọng kính mời các đại biểu dự họp./. 

 
Nơi nhận: 
- Như thành phần dự họp; 

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Đài PTTH tỉnh, Báo Lạng Sơn; 

- C, PVP UBND tỉnh, 

Các phòng: THNC, TT THCB, HCQT;  

  - Lưu: VT, THNC(NTT). 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

 

 

 

Phạm Hùng Trường 
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