
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LẠNG SƠN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /GM-UBND Lạng Sơn, ngày       tháng 9 năm 2022 

 

GIẤY MỜI 

Họp xem xét tiến độ, công tác chuẩn bị tổ chức 

 Hội chợ thương mại Quốc tế Việt - Trung (Lạng Sơn 2022) 

 

 Thực hiện chương trình công tác tháng 9/2022, đồng chí Đoàn Thu Hà, 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Hội chợ Thương mại Quốc tế 

Việt - Trung (Lạng Sơn 2022) tổ chức cuộc họp với nội dung như sau: 

 1. Thành phần:  

 - Đồng chí Đoàn Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức 

- Chủ trì; 

- Các lãnh đạo liên quan và bộ phận chuyên môn của Sở Công Thương, 

Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại.  

 - Đại diện lãnh đạo Sở Ngoại vụ. 

- Đại diện Công ty Cổ phần Hội chợ và Xúc tiến thương mại (giao Sở 

Công Thương mời). 

 2. Thời gian: từ 8 giờ 00 phút, ngày 09/9/2022 (thứ Sáu). 

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

 4. Nội dung: xem xét tiến độ, công tác chuẩn bị tổ chức Hội chợ thương 

mại Quốc tế Việt - Trung (Lạng Sơn 2022). 

5. Phân công nhiệm vụ 

- Giao Sở Công Thương chuẩn bị các nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp 

(Báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức Hội chợ; các nội dung, tài liệu liên quan, 

phương án bố trí mặt bằng Hội chợ; các market phục vụ Hội chợ...); gửi tài liệu 

(bản điện tử) cho các thành viên dự họp để nghiên cứu, tham gia ý kiến và 04 bộ 

tài liệu bản giấy cho Văn phòng UBND tỉnh trước 11 giờ 00 ngày 08/9/2022; 

báo cáo nội dung trên tại cuộc họp. 

- Các thành phần dự họp chủ động nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị ý kiến 

tham gia. 

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

 
Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- C, PCVP UBND tỉnh,  

  các phòng CM, HCQT, THCB;  

- Lưu: VT, KT(NTA). 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Dương Văn Chiều 
 


		2022-09-06T09:03:45+0700
	Dương Văn Chiều


		2022-09-06T09:15:54+0700


		2022-09-06T09:15:54+0700


		2022-09-06T09:15:54+0700




