
ỦY 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 9 năm 2022 

GIẤY MỜI 

Dự Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ  

công tác thông tin đối ngoại và công tác báo chí năm 2022 

 

 Thực hiện Chương trình công tác tháng 9 năm 2022, UBND tỉnh Lạng 

Sơn triệu tập Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thông tin đối 

ngoại và công tác báo chí năm 2022, cụ thể như sau: 

1. Thành phần tham dự 

- Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; 

 - Mời đại diện Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và đại diện Lãnh 

đạo: Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, 

Hội Cựu chiến binh tỉnh, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh; 

- Mời đại diện Lãnh đạo: các Ban Đảng Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn 

phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; các Ban của HĐND tỉnh; 

- Đại diện Lãnh đạo hoặc Người thực hiện phát ngôn và cung cấp thông 

tin cho báo chí của các cơ quan, đơn vị: 

 + Các Sở, Ban, ngành: Thông tin và Truyền thông; Kế hoạch và Đầu tư, 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài 

chính, Y tế, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Giáo dục và Đào tạo, 

Xây dựng, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công Thương, Nội vụ, Tư pháp, Khoa 

học và Công nghệ, Ngoại vụ, Thanh tra tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu 

Đồng Đăng - Lạng Sơn, Ban Dân tộc tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự 

tỉnh, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh, 

Kho bạc Nhà nước Lạng Sơn, Cục thi hành án dân sự tỉnh, Cục Thống kê tỉnh, 

Ban Quản lý đầu tư xây dựng tỉnh, Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu 

quốc gia xây dựng nông thôn mới, Văn phòng UBND tỉnh;  

+ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Lãnh đạo các Đồn Biên phòng 

(giao Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh mời); 

+ Cục Hải quan tỉnh và Lãnh đạo các Chi cục Hải quan: Chi Ma, Hữu 

Nghị, Ga Đồng Đăng, Cốc Nam, Tân Thanh, Na Hình (giao Cục Hải quan tỉnh 

mời); 

+ Cục Thuế tỉnh và Lãnh đạo Chi cục Thuế các huyện, thành phố (giao 

Cục Thuế tỉnh mời); 

+ Cục Quản lý thị trường tỉnh và Lãnh đạo các Đội Quản lý thị trường 

(giao Cục Quản lý thị trường tỉnh mời); 
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- Đại diện Lãnh đạo UBND các huyện, thành phố; Lãnh đạo Phòng Văn 

hóa và Thông tin các huyện, thành phố và cán bộ phụ trách công tác thông tin 

đối ngoại - công tác báo chí. 

- Đại diện Lãnh đạo: Hiệp hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ tỉnh; các doanh 

nghiệp: Bưu điện tỉnh, Viễn thông Lạng Sơn, Chi nhánh Viettel Lạng Sơn, Chi 

nhánh Mobifone Lạng Sơn, Công ty Điện lực Lạng Sơn, Công ty Nhiệt điện Na 

Dương. 

- Đại diện Lãnh đạo Báo Lạng Sơn, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, 

Tạp chí Văn nghệ Xứ Lạng; các Văn phòng đại diện, phóng viên thường trú của 

các cơ quan báo chí Trung ương tại Lạng Sơn (giao Sở Thông tin và Truyền 

thông mời). 

2. Nội dung: tập huấn công tác thông tin đối ngoại và công tác báo chí 

(giao tiếp với các cơ quan báo chí, việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo 

chí, xử lý khủng hoảng truyền thông). 

3. Thời gian, địa điểm 

- Thời gian: 01 ngày, từ 08 giờ 00 phút ngày 14/9/2022 (thứ Tư);  

- Địa điểm: Hội trường tầng 2, Nhà khách Tỉnh ủy. 

4. Báo cáo viên: ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó Cục trưởng Cục Báo chí, Bộ 

Thông tin và Truyền thông.  

5. Tổ chức thực hiện 

- Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND 

tỉnh và các cơ quan liên quan làm đầu mối liên hệ, mời, đón tiếp Báo cáo viên 

của Trung ương; chuẩn bị tài liệu, làm công tác tổ chức và chuẩn bị các điều 

kiện hậu cần phục vụ Hội nghị; chuẩn bị bài phát biểu của Lãnh đạo UBND 

tỉnh, gửi Văn phòng UBND tỉnh trước ngày 12/9/2022; 

- Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông  

chuẩn bị các điều kiện cần thiết phục vụ lãnh đạo UBND tỉnh dự Hội nghị. 

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

 
Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Đ/c Nguyễn Văn Hiếu (BCV);  

- Báo LS, Đài PTTH tỉnh,  

  Cổng TTĐT tỉnh (đưa tin); 

- C, PCVP UBND tỉnh, các Phòng:  

  KGVX, THNC, HCQT, TTCB; 

- Lưu VT, KGVX(HTHT). 

 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Hoàng Xuân Đồng 
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