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GIẤY MỜI    
Dự kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức Chương trình gặp gỡ đầu Xuân 2019 

và Hội nghị lần thứ 10 Uỷ ban công tác liên hợp 
 

 

 Để Chương trình gặp gỡ đầu Xuân 2019 và Hội nghị lần thứ 10 Ủy ban 
công tác liên hợp giữa 4 tỉnh: Lạng Sơn, Quảng Ninh, Cao Bằng, Hà Giang (Việt 
Nam) và Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) tổ chức thành 
công từ ngày 21/3/2019 đến 23/3/2019, UBND tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị tổ 
chức, cụ thể như sau:   

1. Thành phần: 

- Đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; 

- Đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh; 

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

- Các thành viên Ban Tổ chức Chương trình gặp gỡ đầu Xuân 2019 và Hội 
nghị lần thứ 10 Uỷ ban công tác liên hợp (theo Quyết định số 1748/QĐ-UBND 
ngày 12/9/2018 của UBND tỉnh); 

- Trưởng, Phó trưởng các Tiểu ban giúp việc thuộc Ban Tổ chức Chương 
trình Gặp gỡ đầu Xuân 2019 và Hội nghị lần thứ 10 Uỷ ban công tác liên hợp (theo 
Quyết định số 128/QĐ-BTC ngày 17/9/2018 của Ban Tổ chức); 

- Đại diện lãnh đạo UBND thành phố Lạng Sơn; 

- Phóng viên Báo Lạng Sơn, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh dự, đưa tin. 

2. Nội dung 

Kiểm tra việc hoàn thiện công tác trang trí, khánh tiết, phương án lễ tân, 
hậu cần; kiểm duyệt video clip kỷ niệm 10 năm Uỷ ban công tác liên hợp và các 
tiết mục văn nghệ diễn tại các bữa tiệc liên hoan. 

3. Thời gian: Ngày 19/3/2019 (thứ Ba), cụ thể: 

- Từ 08h00: Kiểm tra công tác trang trí, khánh tiết, phương án lễ tân, hậu 
cần (Sở Ngoại vụ, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch báo cáo); 

- Từ 09h00: Kiểm duyệt video clip kỷ niệm 10 năm Uỷ ban công tác liên 
hợp (Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh chuẩn bị và báo cáo); 

- Từ 09h30: Kiểm duyệt các tiết mục văn nghệ biểu diễn tại các bữa tiệc 
liên hoan (Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch chuẩn bị và báo cáo). 

4. Địa điểm: Tại Khách sạn Vinpearl. 
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5. Phân công chuẩn bị 

- Sở Ngoại vụ chuẩn bị công tác trang trí, khánh tiết, phương án lễ tân, hậu 
cần báo cáo chung phục vụ kiểm tra; liên hệ với Khách sạn Vinpearl để phục vụ 
công tác kiểm tra. 

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh chuẩn bị video clip kỷ niệm 10 năm 
Uỷ ban công tác liên hợp để trình chiếu tại buổi kiểm tra. 

- Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch chỉ đạo chuẩn bị các tiết mục văn nghệ 
để diễn thử tại buổi kiểm tra.  

Trân trọng kính mời các thành phần tham dự./.  
 

Nơi nhận:                                                                 TL. CHỦ TỊCH 
CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 
 
 
 

Phùng Quang Hội 

- Như thành phần mời;  
- Thường trực Tỉnh uỷ (b/c);               
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- C, PCVP UBND tỉnh, 
  các phòng: NC, KTTH, TH, HC-QT, TH-CB;  
- Lưu: VT, NC(PVD).   
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