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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 431 /GM-UBND Lạng Sơn, ngày 04 tháng 11 năm 2019
 

GIẤY MỜI 
Họp xem xét dự thảo Báo cáo chính trị  

trình Đại hội XVII Đảng bộ tỉnh 
 

Thực hiện Thông báo số 03-TB/TBVK ngày 09/10/2019 của Tiểu ban 
văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII về việc phân công xây dựng, 
biên tập dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XVII Đảng bộ tỉnh; đồng chí 
Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Tổ phó Tổ biên tập văn kiện Đại 
hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII tổ chức cuộc họp như sau: 

1. Thành phần: 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; 

- Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Chủ trì. 

- Đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh; đại diện lãnh đạo Tòa án 
nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh. 

2. Thời gian: Từ 10 giờ 00 ngày 05/11/2019 (sau nội dung họp xem xét 
phương án xây dựng Kế hoạch đầu tư công năm 2020). 

3. Địa điểm: Phòng họp trực tuyến tầng 3 trụ sở UBND tỉnh. 

4. Nội dung: Họp xem xét dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XVII 
Đảng bộ tỉnh.  

5. Phân công thực hiện 

- Các thành phần dự họp chủ động nghiên cứu dự thảo Báo cáo chính trị 
trình Đại hội XVII Đảng bộ tỉnh gửi kèm theo Giấy mời này, chuẩn bị ý kiến 
tham gia đối với nội dung thuộc trách nhiệm của ngành quản lý. 

- Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị các điều kiện phục vụ cuộc họp. 

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

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời;  
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy; 
- C, PVP UBND tỉnh,  
 các phòng CM, HC-QT, TH-CB; 

- Lưu: VT, TH (PT). 

 

TL. CHỦ TỊCH 
CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 

 
 

Phạm Hùng Trường 
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