
ỦY BAN NHÂN DÂN       
TỈNH LẠNG SƠN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   
Số:  356 /GM-UBND 

 
Lạng Sơn, ngày  01  tháng 11 năm 2018

 
GIẤY MỜI 

Dự Lễ phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới  
và Khai mạc Hội thi tuyên truyền về bình đẳng giới và phòng, 

 chống bạo lực gia đình tỉnh Lạng Sơn năm 2018  
 

 

UBND tỉnh Lạng Sơn trân trọng kính mời đại biểu tới dự Lễ phát động 
Tháng hành động vì bình đẳng giới và Khai mạc Hội thi tuyên truyền về bình 
đẳng giới và phòng, chống bạo lực gia đình tỉnh Lạng Sơn năm 2018, cụ thể như 
sau:  

 1. Thành phần 

- Lãnh đạo UBND tỉnh - Chủ trì; 

- Đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy; 

- Đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 

- Đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy; 

- Thành viên Ban Vì sự tiến bộ của Phụ nữ tỉnh Lạng Sơn; 

- Trưởng Ban Vì sự tiến bộ của Phụ nữ các huyện, thành phố.   

 2. Nội dung: Phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và Khai mạc 
Hội thi tuyên truyền về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực gia đình tỉnh 
Lạng Sơn năm 2018. 

 3. Thời gian: Từ 07h30’, ngày 08/11/2018. 

4. Địa điểm: Hội trường Trung tâm Văn hóa nghệ thuật tỉnh Lạng Sơn, số 
02, đường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn. 

 Trân trọng kính mời đại biểu đến dự 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; 
  (cử PV đưa tin) 
- C, PVP UBND tỉnh, các phòng: 
  KG-VX, TH, TH-CB; 
- Lưu: VT, KG-VX (NTH). 

 

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

 

 

 

Phạm Hùng Trường 
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