
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH LẠNG SƠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:         /GM-UBND  Lạng Sơn, ngày        tháng 11 năm 2021 
 

GIẤY MỜI 

Họp xem xét dự thảo Báo cáo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc lãnh đạo, 

chỉ đạo thực hiện công tác quản lý các hoạt động khu kinh tế cửa khẩu  

và cửa khẩu, lối mở biên giới 

 
 

Thực hiện Chương trình công tác tháng 11/2021, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, 

Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức họp để xem xét dự thảo Báo cáo của Ban Thường 

vụ Tỉnh ủy về việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác quản lý các hoạt động 

khu kinh tế cửa khẩu và cửa khẩu, lối mở biên giới, cụ thể như sau: 

1. Thành phần 

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

- Các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  

- Thủ trưởng các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương, 

Giao thông vận tải, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Ngoại vụ, Y tế, Ban 

Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn, Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh, Bộ 

Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Cục Hải quan, Cục Quản lý thị trường, Văn phòng 

UBND tỉnh; 

- Chủ tịch UBND các huyện biên giới. 

2. Thời gian: Từ 08 giờ 00, ngày 22/11/2021 (thứ Hai). 

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

4. Phân công chuẩn bị  

- Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn chuẩn bị tài liệu liên 

quan phục vụ cuộc họp, chuyển sớm tài liệu họp cho các thành phần dự họp 

nghiên cứu trước. 

- Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị dự họp chủ động nghiên cứu, rà 

soát các nội dung tại dự thảo Báo cáo liên quan đến lĩnh vực, địa bàn phụ trách, 

thống nhất trong cơ quan, đơn vị để chuẩn bị ý kiến tham gia tại cuộc họp.  

UBND tỉnh trân trọng kính mời các thành phần tham dự./. 
 
 

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- CPVP UBND tỉnh, 

  các phòng CM, HC-QT; 

- Lưu: VT, KT(LC). 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hà 
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