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GIẤY MỜI 
Tham dự Chương trình Truyền hình trực tiếp "Cặp lá yêu thương" 

 

  

 Thực hiện Công văn số 4884/LĐTBXH-VP ngày 22/11/2017 của Bộ Lao 
động - Thương binh và Xã hội về việc chuẩn bị tổ chức truyền hình trực tiếp 
Chương trình “Cặp lá yêu thương”; Công văn số 261/VTV24 ngày 23/5/2018 
của Trung tâm tin tức VTV24 - Đài Truyền hình Việt Nam về thực hiện Chương 
trình truyền hình trực tiếp “Cặp lá yêu thương” tại tỉnh Lạng Sơn; Ủy ban nhân 
dân tỉnh trân trọng kính mời Đại biểu tới dự Chương trình Truyền hình trực tiếp 
“Cặp lá yêu thương”, cụ thể như sau: 

 1. Thành phần 

- Thường trực Tỉnh ủy; 

 - Lãnh đạo Hội đồng nhân dân tỉnh; 

- Lãnh đạo Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; 

- Lãnh đạo Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh; 

- Lãnh đạo UBND tỉnh; 

- Đại diện  Lãnh đạo các Ban của Đảng, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, 
các đoàn thể chính trị – xã hội tỉnh; 

- Đại diện Lãnh đạo các sở, ngành: Lao động - Thương binh và Xã hội; 
Giáo dục và Đào tạo; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Thông tin và Truyền thông; 
Y tế; Công an tỉnh; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Chi nhánh Ngân hàng Chính sách 
xã hội tỉnh; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Báo Lạng Sơn; Công ty Điện 
lực Lạng Sơn; Hội Bảo trợ người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh; Hội 
Khuyến học tỉnh; Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh; 

- Đại diện Lãnh đạo Thành ủy, UBND thành phố Lạng Sơn; 

- Đại diện Lãnh đạo UBND các huyện; Phòng Lao động, Thương binh, 
Xã hội - Dân tộc các huyện; Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội thành phố; 
Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố; Phòng Giao dịch Ngân hàng 
chính sách xã hội các huyện (giao UBND các huyện, thành phố mời); 

- Đại diện Lãnh đạo một số doanh nghiệp trong tỉnh (giao Sở Lao động - 
Thương binh và Xã hội mời).  

2. Thời gian: Từ 09 giờ 00 ngày 10/6/2018 (Chủ nhật). 
 3. Địa điểm: Tại Công viên Chi Lăng, Đại lộ Hùng Vương, phường Chi 

Lăng, thành phố Lạng Sơn. 
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Trân trọng kính mời các đại biểu đến dự Chương trình Truyền hình trực 
tiếp đúng thời gian và địa điểm trên./. 

 

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn tỉnh; 
- C, PVP UBND tỉnh, các phòng CM; 
- Lưu VT, KGVX (PT). 

TL. CHỦ TỊCH 
CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 
 
 

Phùng Quang Hội 
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