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GIẤY MỜI 
Dự Hội nghị sơ kết thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân”  

giai đoạn (2009-2019) 
  

Thực hiện Chỉ thị số 42/CT-TTg ngày 22/11/2017 của Thủ tướng Chính 
phủ; Kế hoạch số 209/KH-UBND ngày 26/12/2017 của UBND tỉnh về việc tổ 
chức sơ kết thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân” giai đoạn 2009 - 2019, 
UBND tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết, cụ thể như sau: 

1. Thành phần 

- Thủ trưởng: Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 1; 

- Thường trực Tỉnh uỷ; 

- Lãnh đạo HĐND tỉnh; 

- Lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; 

- Lãnh đạo UBND tỉnh; 

- Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; 

- Lãnh đạo: Văn phòng Tỉnh uỷ, Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, Ban Nội chính Tỉnh 
uỷ, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Ban Dân vận Tỉnh uỷ, Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ, 
Toà án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, 
Tỉnh đoàn Lạng Sơn, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội Chữ 
thập đỏ tỉnh, Hội Người cao tuổi tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Thi hành án dân 
sự tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh, chi nhánh Viettel Lạng Sơn; 

- Lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh; 

- Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh: Thủ trưởng Bộ Chỉ huy, thủ trưởng 
các phòng, ban, các đồn biên phòng liên quan (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng 
tỉnh mời); 

- Lãnh đạo Huyện uỷ, UBND các huyện, thành phố; 

- Lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc, Công an, Ban Chỉ huy Quân sự, Hội Liên 
hiệp Phụ nữ các huyện biên giới; 

- Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND 21 xã, thị trấn biên giới; 

- Các cá nhân điển hình tiên tiến được nhận khen thưởng (Giao Bộ Chỉ huy 
Bộ đội Biên phòng tỉnh mời). 

2. Nội dung: Tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện “Ngày Biên phòng toàn 
dân” giai đoạn 2009 - 2019 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

3. Thời gian: 01 buổi, từ 07 giờ 30 ngày 12/10/2018 (thứ Sáu). 
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4. Địa điểm: Tại Trung tâm Hội nghị tỉnh (Đường Quang Trung, phường 
Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn). 

5. Phân công thực hiện 

a) Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh 

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị hội trường, nội dung, 
chương trình, tài liệu in đủ cho các thành phần dự Hội nghị; đón, dẫn đại biểu và 
bố trí chỗ ngồi cho đại biểu tại Hội nghị. 

- Dự trù kinh phí tổ chức Hội nghị, gửi Sở Tài chính thẩm định, trình UBND 
tỉnh xem xét, quyết định. 

- Đảm bảo cho chỗ ăn, nghỉ của đại biểu Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ 
Tư lệnh Quân khu 1 và đại biểu ở các xã, thị trấn biên giới. 

- Thực hiện công tác hậu cần phục vụ Hội nghị (nước uống, ăn nhẹ giữa giờ 
và bữa trưa sau khi kết thúc Hội nghị). 

b) Văn phòng UBND tỉnh 

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tham mưu cho 
UBND tỉnh ban hành Giấy mời đại biểu dự Hội nghị. 

- Phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chuẩn bị các điều kiện 
phục vụ Hội nghị. 

- Làm công tác tổ chức tại Hội nghị. 

c) Sở Nội vụ 

Chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh thực hiện công tác 
khen thưởng tại Hội nghị. 

d) Các cơ quan, đơn vị 

- Tham dự Hội nghị đúng thành phần, thời gian. 

- Các cơ quan, đơn vị chuẩn bị tham luận (có danh sách kèm theo) và gửi về 
Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh trước ngày 01/10/2018 để tổng hợp in tài liệu 
phục vụ Hội nghị; các thành phần dự Hội nghị theo chức năng, nhiệm vụ chuẩn bị 
ý kiến tham gia tại Hội nghị. 

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

Nơi nhận:  
- Như thành phần mời; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  
- Đài PTTH tỉnh, Báo Lạng Sơn (đưa tin); 
- C, PVP UBND tỉnh,  
  các Phòng: NC, TH, KTTH, KGVX, 
  HCQT, TH-CB; 
- Lưu: VT, NC (PVD). 

TL. CHỦ TỊCH 
CHÁNH VĂN PHÒNG 
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