
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH LẠNG SƠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:           /GM-UBND  Lạng Sơn, ngày        tháng 4 năm 2020 

 

GIẤY MỜI  

Dự Hội nghị trực tuyến Lễ phát động đợt thi đua cao điểm lập thành tích 

xuất sắc chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII  

 

Thực hiện Kế hoạch số 53/KH-UBND ngày 27/3/2020 của UBND tỉnh 

tổ chức Lễ phát động đợt thi đua cao điểm lập thành tích xuất sắc chào mừng 

Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, UBND tỉnh mời tham dự Hội 

nghị như sau:  

1. Thành phần 

1.1. Điểm cầu ở tỉnh  

- Thường trực Tỉnh ủy. 

- Thường trực HĐND tỉnh. 

- Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vu ̣Tỉnh ủy. 

- Lãnh đạo UBND tỉnh. 

- Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. 

- Lãnh đạo Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh. 

- Đaị diêṇ lañh đaọ Văn phòng Tỉnh ủy. 

- Đaị diêṇ lañh đaọ các đoàn thể chính tri ̣- xa ̃hôị tỉnh. 

- Đại diện Lãnh đạo các Sở, ban, ngành: Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch và 

Đầu tư, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn, Giáo dục và Đào tạo, Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - 

Lạng Sơn, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Biên phòng Biên 

phòng tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Ban Thi đua - Khen thưởng Sở Nội vụ.                                          

1.2. Điểm cầu ở các huyện, thành phố 

- Thường trực Huyện ủy, Thành ủy. 

- Chủ tịch UBND huyện, thành phố. 

- Một số thành viên Hội đồng thi đua - Khen thưởng huyện, thành phố. 

- Lãnh đạo một số xã, thị trấn. 

- Đại diện một số đơn vị trong cụm thi đua của huyện, thành phố. 

(đại biểu cấp huyện do UBND huyện mời). 

1.3. Đại diện 10 tập thể có thành tích xuất sắc được Chủ tịch UBND tỉnh 

tặng thưởng Bằng khen trong công tác phòng, chống dịch Covid - 19 (giao Sở 

Nội vụ mời) tham dư ̣taị điểm cầu của tỉnh. 
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2. Thời gian: Từ 8 giờ, ngày 05/5/2020 (thứ Ba). 

3. Địa điểm 

3.1. Điểm cầu ở tỉnh 

Tại phòng họp trực tuyến tầng 4, Trụ sở UBND tỉnh. 

3.2. Điểm cầu ở huyện, thành phố 

Tại phòng họp trực tuyến, trụ sở UBND các huyện, thành phố. 

4. Phân công thực hiện 

a) Văn phòng UBND tỉnh: tổ chức, điều hành chương trình Lễ phát động. 

b) Sở Nội vụ: dự thảo bài phát biểu phát động đợt thi đua của lãnh đạo 

UBND tỉnh tại Lễ phát động; thực hiện công tác trao thưởng cho các tập thể, cá 

nhân có thành tích trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. 

c) Giao Sở Y tế chuẩn bị báo cáo tổng hơp̣ tình hình và thành tích của 

các tâp̣ thể, cá nhân trong công tác phòng, chống dic̣h trên địa bàn tỉnh tại Lễ 

phát động. 

d) Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Chủ tịch UBND 

huyện Bắc Sơn, Chủ tịch UBND huyện Văn Lãng chuẩn bị bài phát biểu hưởng 

ứng đợt thi đua cao điểm của Chủ tịch UBND tỉnh. 

đ) 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 bảo đảm cho  

Lễ phát động trực tuyến. 

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

 

Nơi nhận:  
- Như thành phần mời;                                                                          

- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Đài PTTH tỉnh, Báo LS (đưa tin); 

- Viễn thông Lạng Sơn; 

- C, PVP UBND tỉnh, các Phòng: 

  KG-VX, NC, TH, HC-QT, TH-CB; 

- Lưu: VT, KG-VX (NTB). 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Phạm Hùng Trường  
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