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        Lạng Sơn, ngày  25  tháng  4  năm 2019 

GIẤY MỜI  
Họp xét tuyển cử lưu học sinh đi đào tạo đại học, sau đại học 

 tại các trường đại học Quảng Tây, Trung Quốc năm 2019 
 

  

Thực hiện Chương trình công tác, đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ 
tịch UBND tỉnh - Chủ tịch Hội đồng xét tuyển ứng viên tham gia đào tạo tại các 
trường đại học Quảng Tây, Trung Quốc năm 2019, triệu tập cuộc họp của Hội 
đồng, nội dung cụ thể như sau: 

1. Thành phần:  

Các thành viên Hội đồng xét tuyển ứng viên tham gia đào tạo đại học, sau 
đại học tại các trường đại học Quảng Tây, Trung Quốc năm 2019 (theo Quyết 
định số 721/QĐ-UBND ngày 18/4/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh). 

2. Nội dung 

Xem xét, thẩm định hồ sơ, danh sách đăng ký xét duyệt tham gia đào tạo 
theo chương trình học bổng của Chính quyền Khu tự trị dân tộc Choang Quảng 
Tây, Trung Quốc năm 2019. 

3. Thời gian:  01 buổi, từ  14h00’, ngày 06/5/2019. 
4. Địa điểm: Tại phòng họp A3, trụ sở UBND tỉnh. 

5. Phân công chuẩn bị 

- Văn phòng UBND tỉnh bố trí phòng họp; 

- Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nội vụ, Sở Ngoại vụ chuẩn bị hồ sơ, tài liệu 
phục vụ cho cuộc họp. 

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

Nơi nhận:  
- Như thành phần mời họp; 
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  
- C, PCVP UBND tỉnh,  
các Phòng: TH, KGVX, HCQT, TT TH-CB; 
- Lưu: VT, NC (BMB).   
 
 

TL. CHỦ TỊCH 
 CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

 
 

Phùng Quang Hội 
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