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Số:  254/GM-UBND Lạng Sơn, ngày  03 tháng 8 năm 2018 

GIẤY MỜI 
Dự Hội nghị trực tuyến về công tác bảo vệ trẻ em,  
giải pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em 

 

Thực hiện Công điện số 800/CĐ-VPCP ngày 02/8/2018 của Văn phòng 
Chính phủ về việc mời dự Hội nghị trực tuyến của Chính phủ về công tác bảo vệ 
trẻ em, giải pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em (Hội nghị do Thủ tướng 
Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì), UBND tỉnh mời tham dự Hội nghị trực 
tuyến với nội dung cụ thể như sau: 

1. Thành phần 
a) Tại phòng họp trực tuyến Viettel Chi nhánh tỉnh Lạng Sơn 
- Lãnh đạo UBND tỉnh. 
- Lãnh đạo Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh. 
- Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. 

- Lãnh đạo các sở, ngành: Lao động - Thương binh và Xã hội; Thông tin 
và Truyền thông; Y tế; Giáo dục và Đào tạo; Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Nội 
vụ; Công an tỉnh; Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh; Tòa án Nhân dân tỉnh; Hội Liên 
hiệp Phụ nữ tỉnh; Tỉnh Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. 

b) Tại phòng họp trực tuyến của Viettel các huyện, thành phố 

- Lãnh đạo UBND các huyện, thành phố. 

- Lãnh đạo các Phòng, Ban: Lao động - Thương binh và Xã hội, Giáo dục 
và Đào tạo; Công an huyện; Viện Kiểm sát Nhân dân huyện; Tòa án Nhân dân 
huyện; Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện; Huyện Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;  

- Lãnh đạo UBND các xã, phường, thị trấn. 

2. Thời gian:  Từ 08h00’, ngày 06 tháng 8 năm 2018 (thứ Hai). 
3. Địa điểm: Tại phòng họp trực tuyến Viettel Chi nhánh tỉnh Lạng Sơn 

và phòng họp trực tuyến Viettel các huyện, thành phố. 
4. Tổ chức thực hiện 
- Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ động liên hệ với Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội để nhận tài liệu Hội nghị, có trách nhiệm in, sao 
và gửi cho các đại biểu dự họp tại phòng họp trực tuyến Viettel, gửi bản mềm tài 
liệu cho các huyện, thành phố; chuẩn bị tham luận và các ý kiến phát biểu tại 
Hội nghị. 

- Văn phòng UBND tỉnh chỉ đạo Trung tâm Tin học - Công báo phối hợp 
với Sở Thông tin và Truyền thông, Viettel Lạng Sơn và UBND các huyện, thành 
phố chuẩn bị các điều kiện về kỹ thuật đảm bảo cho cuộc họp. 
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- UBND các huyện, thành phố mời các thành phần dự Hội nghị tại điểm 
cầu địa phương, chủ động tiếp nhận tài liệu, bố trí cán bộ kỹ thuật trực tại các 
phòng họp trực tuyến để phối hợp thực hiện. 

Trân trọng kính mời các đồng chí dự Hội nghị./. 
 

Nơi nhận: 
 

- Như thành phần mời; 
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Viettel Lạng Sơn; 
- Báo LS, Đài PT-TH tỉnh (cử PV đưa tin); 
- C, PVP UBND tỉnh,  
  các phòng: KGVX, TH, HC-QT; 
- Trung tâm TH-CB 
- Lưu: VT, KGVX (PT). 

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

 
 
 
 
 

Phạm Hùng Trường 
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