
UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TỈNH LẠNG SƠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số: 131 /GM-UBND  Lạng Sơn, ngày  18  tháng 4 năm 2018 

 
GIẤY MỜI 

Họp xem xét, thống nhất các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày  
Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời Kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018) 

 
 Thực hiện Quyết định số 659/QĐ-UBND ngày 12/4/2018 của Chủ tịch 

UBND tỉnh về việc thành lập Ban Tổ chức các hoạt động  kỷ niệm 70 năm ngày 
Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời Kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018); 
Quyết định số 675/QĐ-UBND ngày 13/4/2018 về việc thành lập Ban Biên tập, Tổ 
giúp việc nghiên cứu, xuất bản, phát hành cuốn sách ảnh “Lạng Sơn  - 70 năm thi 
đua yêu nước (1948 - 2018)”; đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh 
triệu tập cuộc họp, cụ thể như sau: 

1. Thành phần 

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

- Các thành viên Ban Tổ chức, Ban Biên tập, Tổ giúp việc (Theo Quyết định 
số 659/QĐ-UBND ngày 12/4/2018 và Quyết định số 675/QĐ-UBND ngày 
13/4/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh). 

2. Nội dung: Phân công nhiệm vụ thành viên Ban Tổ chức, Ban Biên tập, Tổ 
giúp việc và xem xét thống nhất một số nội dung liên quan đến công tác tổ chức, sưu 
tầm, biên soạn cuốn sách ảnh “Lạng Sơn - 70 năm thi đua yêu nước (1948 - 2018)”. 

3. Thời gian: 01 buổi, từ 09 giờ ngày 20/4/2018 (thứ Sáu). 

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

 5. Tổ chức thực hiện 

a) Giao Sở Nội vụ chuẩn bị tài liệu phục vụ cuộc họp. 

b) Các thành phần dự họp chuẩn bị ý kiến tham gia theo chức năng, nhiệm 
vụ (Gửi kèm theo Giấy mời các dự thảo Thông báo phân công nhiệm vụ các thành 
viên Ban Tổ chức, Ban Biên tập, Tổ giúp việc; Chương trình tổ chức Lễ kỷ niệm; Kế 
hoạch nghiên cứu, xuất bản, phát hành cuốn sách ảnh và dự trù kinh phí tổ chức). 

Trân trọng kính mời các đồng chí tham dự./. 

 
 Nơi nhận:                                                                         
 - Như thành phần mời họp; 
 - Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
 - C, PCVP UBND tỉnh, các Phòng:  
   KG-VX, NC, TH, HC-QT, TH-CB; 
 - Lưu: VT, KG-VX (NTB). 

TL. CHỦ TỊCH 
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 
 

Phạm Hùng Trường 



 2

 

 

 


		2018-04-18T07:48:18+0700
	Văn phòng Ủy ban Nhân dân




