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GIẤY MỜI 

Kiểm tra công tác chuẩn bị  
Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Lạng Sơn năm 2019 

 

Thực hiện Chương trình công tác tháng 9/2019, đồng chí Nguyễn Long 
Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị  
Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Lạng Sơn năm 2019 với nội dung 
sau: 

1. Thành phần 

- Đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Trưởng đoàn. 

- Một số thành viên Ban Tổ chức và Ban Thư ký Ngày hội Khởi nghiệp 
đổi mới sáng tạo tỉnh Lạng Sơn năm 2019 thuộc các Sở: Khoa học và Công 
nghệ; Lao động- Thương binh và Xã hội; Thông tin và Truyền thông; Giáo dục 
và Đào tạo; Tỉnh Đoàn TNCSHCM; Công an tỉnh; Công ty Điện lực Lạng Sơn; 
Đài Phát thanh và Truyền hình tỉn; UBND thành phố Lạng Sơn. 

2. Nội dung 

- Nghe báo cáo tóm tắt về tình hình chuẩn bị Ngày hội Ngày hội Khởi 
nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Lạng Sơn năm 2019.  

- Kiểm tra thực địa tình hình chuẩn bị Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng 
tạo tỉnh Lạng Sơn năm 2019. 

3. Thời gian và lịch trình 

3.1. Thời gian: 01 buổi, bắt đầu từ  14 giờ 00 ngày 14/9/2019 (Thứ Bảy). 

3.2. Lịch trình: 

- Từ 14 giờ đến 15 giờ: Họp tại Sở Khoa học và Công nghệ nghe báo cáo 
công tác chuẩn bị các điều kiện cho Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh 
Lạng Sơn năm 2019. 

- Từ 15 giờ - 17 giờ: Kiểm tra thực địa công tác tổ chức, chuẩn bị tại các 
địa điểm: Trường Cao đẳng Nghề Lạng Sơn; Trung tâm Giáo dục Thường xuyên 
1 tỉnh; Trung tâm Hội nghị The Pride. 

4. Phân công chuẩn bị 

4.1. Sở Khoa học và Công nghệ chuẩn bị báo cáo theo nội dung làm việc, 
in phát tài liệu cho các thành phần dự họp; chuẩn bị các điều kiện phục vụ đoàn 
kiểm tra làm việc. 

4.2. Các thành phần tham gia đoàn kiểm tra tham gia ý kiến theo chức 



năng, nhiệm vụ được giao. 

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

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Báo LS, Đài PT-TH tỉnh (cử PV đưa tin) 
- C, PVP UBND tỉnh, các phòng:  
KGVX, TH, KTCN, HCQT, THCB; 
- Lưu: VT, (LTT). 

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

 

 
 
 
 

Phạm Hùng Trường 
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