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GIẤY MỜI 

Dự Hội nghị đối thoại của Thủ tướng Chính phủ với Thanh niên năm 2023  

 

Thực hiện Công điện số 355/CĐ-VPCP ngày 19/3/2023 của Văn phòng 

Chính phủ về Hội nghị “Thủ tướng Chính phủ đối thoại với thanh niên năm 

2023”; UBND tỉnh mời đại biểu dự Hội nghị trực tuyến đối thoại của Thủ tướng 

Chính phủ với thanh niên năm 2023, cụ thể như sau: 

1. Thành phần dự Hội nghị tại điểm cầu trực tuyến cấp tỉnh 

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

- Thường trực Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh, Hội Liên hiệp 

Thanh niên tỉnh và Hội Sinh viên tỉnh; 

- Đại diện lãnh đạo các các sở, ban, ngành: Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo, 

Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Y tế, Thông 

tin và Truyền thông, Kế hoạch và Đầu tư, Khoa học và Công nghệ, Ngoại vụ, 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng UBND tỉnh; 

- Đại diện thanh niên là công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, doanh 

nhân trẻ, công nhân, học sinh, sinh viên (Đề nghị Đoàn TNCSHCM tỉnh lựa 

chọn, mời tổng số 30 đại biểu); 

- Phóng viên Báo Tiền phong thường trú tại Lạng Sơn, Báo Lạng Sơn, Đài 

Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Cổng thông tin điện tử tỉnh (dự và đưa tin).  

2. Thời gian: 08 giờ 00 phút, ngày 22/3/2023 (thứ Tư); 

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

4. Tổ chức thực hiện 

4.1. Đề nghị Đoàn TNCSHCM tỉnh: lựa chọn đại biểu đại diện thanh niên 

tham dự Hội nghị trực tuyến đối thoại trực tuyến của Thủ tướng Chính phủ với 

thanh niên năm 2023 tại điểm cầu của tỉnh; thông báo đến đội ngũ thanh niên 

trên địa bàn tỉnh về chương trình Hội nghị đối thoại. 

4.2. Giao Sở Nội vụ: liên hệ với Ban Tổ chức Hội nghị để chuẩn bị tài liệu 

liên quan phục vụ Hội nghị; phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị các 

điều kiện phục vụ Hội nghị. Xác nhận đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh 

Lạng Sơn qua hộp thư điện tử lichubtn@gmail.com trước 14 giờ 00 phút, ngày 

21/3/2023. 
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4.3. Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Thông tin): phối hợp với Viễn 

thông Lạng Sơn chuẩn bị các điều kiện về kỹ thuật, kết nối đường truyền đảm 

bảo cho Hội nghị trực tuyến. 

UBND tỉnh trân trọng kính mời các đại biểu tham dự./. 

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời;  

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  

- Viễn thông Lạng Sơn;  

- Báo LS, Đài PT&TH tỉnh,  

Cổng TTĐT tỉnh (đưa tin);  

- C, PCVP UBND tỉnh,  

  các phòng CM, đơn vị; 

- Lưu: VT, NC(PVD). 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Phạm Hùng Trường 
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