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GIẤY MỜI 

Dự họp cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí  

 
 

Thực hiện chương trình công tác tháng 02 năm 2020, UBND tỉnh tổ chức 

cuộc họp cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí, cụ thể như sau: 

 1. Thành phần mời dự 

- Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh, chủ trì. 

- Đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. 

- Đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Thông tin và Truyền thông, Y tế, Công 

Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và 

Phát triển Nông thôn, Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng 

Sơn, Cục Hải quan, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội 

Biên phòng tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh.   

- Đại diện phóng viên các cơ quan báo chí: 

+ Cơ quan báo chí, truyền thông địa phương: Đài Phát thanh và Truyền 

hình, Báo Lạng Sơn, Tạp chí Văn nghệ Xứ Lạng, Cổng Thông tin điện tử tỉnh; 

+ Cơ quan báo chí thường trú và phóng viên (đại diện cơ quan) thường trú 

trên địa bàn tỉnh: Báo Nhân dân, Đài Tiếng nói Việt Nam VOV, Thông tấn xã Việt 

Nam tại Lạng Sơn, Báo Thương hiệu và Công luận, Báo Nông thôn ngày nay, Báo 

Tiền Phong, Báo Tài nguyên và Môi trường;  

+ Cơ quan báo chí, truyền thông trung ương: VTV1, Báo Hải quan, Báo Công 

Thương, Báo điện tử Vnexpress, Báo Pháp luật Việt Nam, Báo Nông nghiệp Việt 

Nam. 

2. Nội dung: Cung cấp thông tin liên quan đến tình hình kinh tế - xã hội 

của tỉnh những tháng đầu năm; công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19; hoạt 

động xuất khẩu hàng nông sản; việc thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ của Dự 

án thành phần 1, thuôc̣ Dư ̣án đầu tư xây dưṇg tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng 

Sơn đoaṇ Km 1+800 - km108+500, kết hơp̣ tăng cường măṭ đường  QL.1 đoaṇ 

Km1+800 - Km106+500 tỉnh Bắc Giang và tỉnh Lạng Sơn theo hình thức Hợp 

đồng BOT. 

3. Thời gian: Từ 09h00’ ngày 24/02/2020 (thứ Hai). 

4. Địa điểm: Tại phòng họp tầng 4, trụ sở UBND tỉnh. 

5. Tổ chức thực hiện 

- Văn phòng UBND tỉnh: Dự thảo và hoàn thiện Thông cáo báo chí của 

UBND tỉnh; phát hành Giấy mời; chuẩn bị các điều kiện để tổ chức cuộc họp. 
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- Các cơ quan, đơn vị chuẩn bị các nội dung: 

(1) Sở Kế hoạch và Đầu tư: Chuẩn bị báo cáo tóm tắt đánh giá tình hình 

kinh tế - xã hội những tháng đầu năm của tỉnh và phương hướng, giải pháp tích 

cực cho thời gian tới. 

(2) Sở Y tế: Chuẩn bị nội dung liên quan đến công tác phòng chống dịch 

bệnh Covid-19.  

(3) Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn chủ trì, phối hợp với 

Sở Công Thương, Sở Ngoại vụ, Cục Hải quan: Chuẩn bị nội dung về hoạt động 

xuất khẩu hàng nông sản qua địa bàn tỉnh. 

(4) Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các Sở Giao thông vận tải: Chuẩn bị 

nội dung về triển khai hoạt động thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ của Dự án 

thành phần 1, thuôc̣ Dư ̣án đầu tư xây dưṇg tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn 

đoaṇ Km 1+800-km108+500, kết hơp̣ tăng cường măṭ đường QL .1 đoaṇ 

Km1+800 - Km106+500, tỉnh Bắc Giang và tỉnh Lạng Sơn theo hình thức Hợp 

đồng BOT.   

Các cơ quan, đơn vị gửi nội dung thông tin trên về Văn phòng UBND tỉnh 
trong ngày 21/02/2020 để  tổng hợp. 

(5) Sở Thông tin và Truyền thông: Chủ trì liên hệ với các cơ quan báo chí 

để mời dự họp; đón tiếp phóng viên tham dự; thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà 

nước về báo chí trước, trong và sau cuộc họp theo thẩm quyền. Phối hợp Văn 

phòng UBND tỉnh và các cơ quan liên quan chuẩn bị nội dung Thông cáo báo 

chí.  

(6) Các cơ quan, đơn vị: Chuẩn bị các nội dung liên quan để phục vụ hoạt 

động cung cấp thông tin cho báo chí của UBND tỉnh theo đúng nội dung, 

chương trình. 

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

 

Nơi nhận:                                                           
- Như thành phần mời;  

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;                                                        

- C, PCVP UBND tỉnh,  

  các phòng chuyên môn, HC-QT, TT TH-CB; 

- Lưu: VT, KG-VX(NTH). 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 
 

Phạm Hùng Trường 
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