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Số:  07 /GM-UBND Lạng Sơn, ngày 04  tháng 01 năm 2019
 

GIẤY MỜI  
Dự làm việc với Đoàn công tác của Ủy ban Quốc phòng và An ninh 

  

Thực hiện Công văn số 1038/UBQPAN14 ngày 23/12/2018 của Ủy ban 
Quốc phòng và An ninh về việc chuẩn bị báo cáo để làm việc với Đoàn khảo sát 
của Ủy ban Quốc phòng An ninh, Ủy ban nhân dân tỉnh mời dự làm việc với 
Đoàn công tác, nội dung cụ thể như sau: 

1. Thành phần 

- Đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành: Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội 
Biên phòng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Ngoại vụ, Sở Giao thông vận tải, Ban 
Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 

- Đại diện lãnh đạo UBND các huyện biên giới. 

2. Nội dung: Theo Công văn số 1038/UBQPAN14 ngày 23/12/2018 của 
Ủy ban Quốc phòng và An ninh về việc chuẩn bị báo cáo để làm việc với Đoàn 
khảo sát của Ủy ban Quốc phòng An ninh. (Công văn số 1038/UBQPAN14 gửi 
kèm theo qua eoffice và trên trang thông tin điện tử Văn phòng UBND tỉnh) 

3. Thời gian:  Từ 8h00’ ngày 18/01/2019 (thứ Sáu). 

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

5. Phân công nhiệm vụ 

- Văn phòng UBND tỉnh bố trí phòng họp; phối hợp với các đơn vị chuẩn 
bị các điều kiện phục vụ buổi làm việc. 

- Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng và các 
cơ quan liên quan xây dựng dự thảo Báo cáo của UBND tỉnh để làm việc với 
Đoàn, hoàn thành trước ngày 15/01/2019; chuẩn bị tài liệu phục vụ cho buổi làm 
việc; liên hệ, chuẩn bị các điều kiện hậu cần tiếp Đoàn.  

- Các thành phần dự họp chủ động chuẩn bị các nội dung liên quan đến 
Chương trình làm việc thuộc ngành, lĩnh vực chuyên môn phụ trách để báo cáo, 
trao đổi với Đoàn công tác.  

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

Nơi nhận:  
- Như thành phần mời họp; 
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;   
- Đài PT&TH tỉnh, Báo Lạng Sơn (đưa tin);     
- C, PCVP UBND tỉnh, các phòng:  
   NC, TH, HC-QT, THCB; 
- Lưu VT, KTTH(LKT).  

 

TL. CHỦ TỊCH 
CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

 
 

Phùng Quang Hội 
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