
UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LẠNG SƠN 

 
Số:          /GM-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Lạng Sơn, ngày        tháng 5 năm 2020 

 

GIẤY MỜI 

Dự làm việc với Nhóm công tác của Đài Truyền hình Việt Nam  

về xây dựng Phim tài liệu và các nội dung tuyên truyền về tỉnh Lạng Sơn 

trong thời gian tới 

 

Thực hiện nhiệm vụ công tác của UBND tỉnh, Lãnh đạo UBND tỉnh tổ 

chức cuộc làm việc với Nhóm công tác của Đài Truyền hình Việt Nam, cụ thể 

như sau: 

1. Thành phần 

- Đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Chủ trì; 

- Mời đại diện Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 

- Lãnh đạo các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Thông tin và Truyền thông, Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Văn phòng 

UBND tỉnh. 

2. Nội dung 

- Thảo luận xây dựng kịch bản Phim tài liệu về những kết quả nổi bật của 

tỉnh trong nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI (2015 - 2020); 

- Các nội dung phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tỉnh Lạng 

Sơn trong thời gian tới. 

3. Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00’ ngày 14/5/2020 (thứ Năm), tại phòng 

họp trực tuyến tầng 3, trụ sở UBND tỉnh.  

4. Phân công chuẩn bị 

- Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị tài liệu gửi các thành phần dự họp. 

- Các đồng chí dự họp chủ động chuẩn bị ý kiến phát biểu tại cuộc họp. 

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

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- C, PVP UBND tỉnh,  

  các phòng: KGVX, TH-NC, HC-QT; 

- Lưu: VT, KGVX(HTHT). 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hà 



 2 

 


		2020-05-12T16:35:02+0700


		2020-05-12T16:44:54+0700


		2020-05-12T16:44:54+0700


		2020-05-12T16:44:54+0700




