
UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LẠNG SƠN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /GM-UBND Lạng Sơn, ngày       tháng 6 năm 2020 

 

 

GIẤY MỜI 

Dự Chương trình gặp mặt các cơ quan báo chí nhân kỷ niệm 95 năm  

Ngày báo chí cách mạng Việt Nam và Hội thảo “Vai trò của truyền thông 

với phát triển đô thị - du lịch Lạng Sơn” 

 

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

trình gặp mặt các cơ quan báo chí nhân kỷ niệm 95 năm Ngày báo chí cách 

mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2020) và Hội thảo “Vai trò của truyền thông 

với phát triển đô thị - du lịch Lạng Sơn”, cụ thể như sau: 

 1. Thành phần tham dự 

a) 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 cơ quan, đơn vị: 

+ Văn phòng Tỉnh ủy; 

+ Các sở, ngành: Thông tin và Truyền thông; Kế hoạch và Đầu tư; Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch; Công Thương; Xây dựng; Giao thông Vận tải; Tài 

nguyên và Môi trường; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Công an tỉnh, Văn 

phòng UBND tỉnh; Hội Nhà báo tỉnh. 

+ Đại diện lãnh đạo UBND, Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền 

thông các huyện: Chi Lăng, Hữu Lũng, Cao Lộc, Lộc Bình, Bắc Sơn và thành 

phố Lạng Sơn. 

- Đại diện các cơ quan báo chí:  

+ Cơ quan báo chí Trung ương: VTV1, VTV2, VTV3, VTV4, VTV5, 

VTV24, Báo điện tử Vietnamnet, Báo điện tử Dân trí, Báo điện tử VnExpress, Báo 

Giao thông, Báo Pháp luật. 

+ 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 tỉnh 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 của tỉnh: Hội Nhà báo tỉnh; Báo Lạng Sơn; Đài Phát thanh 

và Truyền hình; Tạp chí Văn nghệ Xứ Lạng (mỗi đơn vị mời 05 người). 

b) Chủ tọa Hội thảo: 

- Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh; 



- Đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 

- Đại diện lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông. 

2. Nội dung: Gặp mặt các cơ quan báo chí nhân kỷ niệm 95 năm Ngày báo 

chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2020) và Hội thảo “Vai trò của 

truyền thông với phát triển đô thị - du lịch Lạng Sơn”. 

3. Thời gian: 08 giờ 00 phút, ngày 18/6/2020 (thứ Năm). 

4. Địa điểm: Hội trường C2, Nhà khách Tỉnh ủy, phố Cửa Nam, phường 

Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn. 

5. Tổ chức thực hiện 

- Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền 

thông chuẩn bị bài phát biểu của Lãnh đạo UBND tỉnh và các điều kiện cần thiết 

phục vụ chương trình. 

- Sở Thông tin và Truyền thông chuẩn bị báo cáo đề dẫn, các điều kiện về 

hậu cần, hội trường, trang trí khánh tiết, lễ tân,... phục vụ chương trình. 

- Đề nghị các đại biểu tham luận tại Hội thảo gửi bài viết về Ban Tổ chức 

trong ngày 16/6/2020. Nếu đại biểu đăng ký tham luận trực tiếp tại Hội thảo xin 

vui lòng thông tin đến Ban Tổ chức muộn nhất vào lúc 10h00 ngày 17/6/2020. 

Đầu mối tổng hợp tham luận: Bà Lê Mai Vọng, Chuyên viên phòng Thông tin - 

Báo chí - Xuất bản; Sở Thông tin và Truyền thông; số điện thoại 

0945.225.388/Email: lmvong@langson.gov.vn. 

(Gửi kèm theo Chương trình gặp mặt và hội thảo). 

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

 
 

 

Nơi nhận:                                                           

- Như thành phần mời;  

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;                                                        

- Đài PTTH, Báo Lạng Sơn (đưa tin); 

- C, PCVP UBND tỉnh,  

  các Phòng CM, HC-QT, TH-CB; 

- Lưu: VT, KGVX(HTHT). 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 
 

Phạm Hùng Trường 
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GIẤY MỜI 

Tham dự chương trình gặp mặt các cơ quan báo chí  nhân kỷ niệm 95 năm 

Ngày báo chí cách mạng Việt Nam và Hội thảo “Vai trò của truyền thông 

với phát triển đô thị - du lịch Lạng Sơn” 

 

Kính gửi: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. 

 

Ủy ban nhân dân tỉnh trân trọng kính mời đồng chí đại diện lãnh đạo Ban 

Tuyên giao Tỉnh ủy tới dự chương trình gặp mặt các cơ quan báo chí nhân Kỷ 

niệm 95 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2020) và Hội 

thảo “Vai trò của truyền thông với phát triển đô thị - du lịch Lạng Sơn” do 

UBND tỉnh Lạng Sơn tổ chức, cụ thể như sau: 

1. Nội dung: Gặp mặt các cơ quan báo chí nhân Kỷ niệm 95 năm Ngày báo 

chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2020) và Hội thảo “Vai trò của 

truyền thông với phát triển đô thị - du lịch Lạng Sơn”. 

2. Thời gian: 08 giờ 00 phút, ngày 18/6/2020 (thứ Năm). 

3. Địa điểm: Hội trường C2, Nhà khách Tỉnh ủy, phố Cửa Nam, phường 

Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn. 

Trân trọng kính mời đồng chí tham gia chương trình gặp mặt và đồng chủ 

tọa Hội thảo để chương trình thành công. 

Ủy ban nhân dân tỉnh trân trọng kính mời đồng chí đến dự./. 

 

 
 

 
 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 
 

Phạm Hùng Trường 
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GIẤY MỜI 

Tham dự chương trình gặp mặt các cơ quan báo chí nhân kỷ niệm 95 năm 

Ngày báo chí cách mạng Việt Nam và Hội thảo “Vai trò của truyền thông 

với phát triển đô thị - du lịch Lạng Sơn” 

 

Kính gửi: ………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………. 

 

Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn trân trọng kính mời đồng chí tới dự 

chương trình gặp mặt các cơ quan báo chí nhân Kỷ niệm 95 năm Ngày báo chí 

cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2020) và Hội thảo “Vai trò của truyền 

thông với phát triển đô thị - du lịch Lạng Sơn” do UBND tỉnh Lạng Sơn tổ chức, 

cụ thể như sau: 

1. Nội dung: Gặp mặt các cơ quan báo chí nhân Kỷ niệm 95 năm Ngày báo 

chí cách mạng Việt Nam và Hội thảo “Vai trò của truyền thông với phát triển đô 

thị - du lịch Lạng Sơn”. 

2. Thời gian: 08 giờ 00 phút, ngày 18/6/2020 (Thứ Năm). 

3. Địa điểm: Hội trường C2, Nhà khách Tỉnh ủy, phố Cửa Nam, phường 

Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn. 

Trân trọng kính mời đồng chí tham gia chương trình gặp mặt và phát biểu 

tham luận tại Hội thảo để chương trình thành công. 

Ủy ban nhân dân tỉnh trân trọng kính mời đồng chí đến dự./. 

 

 
 

 
 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 
 

Phạm Hùng Trường 
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