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 Thực hiện Công điện số 619/CĐ-VPCP ngày 06/6/2019 của Văn phòng 
Chính phủ về Phiên họp Chính phủ trực tuyến với các địa phương tháng 6 năm 
2019, UBND tỉnh trân trọng kính mời các đồng chí dự họp như sau: 

1. Thành phần  

- Bí thư Tỉnh ủy.  

- Chủ tịch HĐND tỉnh.   

- Lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.  

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh.  

- Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.  

- Các ủy viên UBND tỉnh. 

- Các Ban của HĐND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ngành: Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn, Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn, Ban 
Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, Báo Lạng Sơn, Đài Phát thanh và Truyền 
hình, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, 
Kho bạc Nhà nước tỉnh, Cục Thuế, Cục Hải quan, Cục Thống kê, Cục Quản lý 
thị trường; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố.  

2. Thời gian: 01 ngày, ngày 04/7/2018 (thứ Năm).  

(Buổi sáng bắt đầu từ 08 giờ 00, buổi chiều từ 14 giờ 00).  

3. Địa điểm: Phòng họp trực tuyến tầng 4, Trụ sở UBND tỉnh. 

4. Tổ chức thực hiện 

 a) Văn phòng UBND tỉnh cập nhật, in tài liệu do Văn phòng Chính phủ 
gửi để phục vụ họp; phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nội vụ, Sở Thông 
tin và Truyền thông, Thanh tra tỉnh chuẩn bị các báo cáo tóm tắt theo Công văn 
số 2276/VP-TH ngày 10/6/2019 của Văn phòng UBND tỉnh về việc chuẩn bị tài 
liệu phiên họp Chính phủ trực tuyến với địa phương. 

b) Các sở, ban, ngành khác chuẩn bị thông tin, tài liệu có liên quan.  

c) Viễn thông Lạng Sơn chủ trì, phối hợp với Trung tâm Tin học - Công 
báo (Văn phòng UBND tỉnh) chuẩn bị các điều kiện về kỹ thuật đảm bảo cho 
cuộc họp trực tuyến. 
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d) Đề nghị Công ty Điện lực Lạng Sơn tạo điều kiện cung cấp điện ổn 
định phục vụ cuộc họp trực tuyến.  

(Công điện số 619/CĐ-VPCP được sao gửi kèm theo qua eOffice và đăng 
trên Trang thông tin Văn phòng UBND tỉnh). 

UBND tỉnh kính mời các đồng chí dự họp./. 

Nơi nhận:  
- Như thành phần mời dự họp; 
- Văn phòng Chính phủ (b/c); 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Văn phòng Tỉnh ủy (để biết);  
- Văn phòng HĐND tỉnh (để biết); 
- VP Đoàn ĐBQH tỉnh (để biết); 
- Đài PTTH tỉnh, Báo Lạng Sơn (đưa tin); 
- Viễn thông Lạng Sơn;  
- Công ty Điện lực Lạng Sơn; 
- C, PVP UBND tỉnh, các phòng CV,  
  HCQT, TH-CB; 
- Lưu: VT, TH (ĐTK).    

TL. CHỦ TỊCH 
CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 
 
 
 

Phùng Quang Hội   
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