
 

 

UỶ 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  11  năm 2020 

 GIẤY MỜI 

Dự Hội nghị trực tuyến tập huấn, bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng đối ngoại 
 

           

Thực hiện ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy tại Thông báo số 122-

TB/VPTU ngày 18/11/2020 về Công văn số 16283-CV/BĐNTW ngày 

16/11/2020 của Ban Đối ngoại Trung ương về việc mời dự Hội nghị trực tuyến 

tập huấn, bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng đối ngoại cho các tỉnh/thành phố, 

UBND tỉnh mời dự Hội nghị trực tuyến tập huấn tại điểm cầu của tỉnh như sau: 

1. Thành phần 

- Lãnh đạo UBND tỉnh - Chủ trì tại điểm cầu Lạng Sơn; 

- Đại diện lãnh đạo và chuyên viên phụ trách công tác đối ngoại của các 

cơ quan: Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, 

Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Ban Quản lý Khu KTCK 

Đồng Đăng - Lạng Sơn;   

- Đại diện lãnh đạo Sở Ngoại v ụ và trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở 

(do Sở Ngoại vụ mời); 

- Đại diện lãnh đạo phụ trách công tác đối ngoại UBND các huyện: Cao 

Lộc, Văn Lãng, Tràng Định, Lộc Bình, Đình Lập. 

2. Thời gian: 01 buổi, từ 14h00 phút, ngày 27/11/2020 (thứ Sáu). 

3. Địa điểm: tại phòng họp trực tuyến tầng 3, trụ sở UBND tỉnh. 

4. Nội dung: dự Hội nghị trực tuyến tập huấn, bồi dưỡng kiến thức và kỹ 

năng đối ngoại. 

5. Phân công thực hiện 

a) Sở Ngoại vụ liên hệ với Ban Tổ chức Hội nghị tiếp nhận tài liệu của 

Trung ương, chủ động sao in tài liệu phục vụ Hội nghị. 

b) Viễn thông Lạng Sơn phối hợp với Trung tâm Tin học - Công báo 

(Văn phòng UBND tỉnh) và các cơ quan liên quan chuẩn bị các điều kiện về kỹ 

thuật bảo đảm cho Hội nghị tập huấn trực tuyến. 

UBND tỉnh kính mời các đồng chí tham dự./. 

Nơi nhận:        
- Như thành phần mời; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Báo LS, Đài PTTH tỉnh (cử PV đưa tin); 

- Viễn thông Lạng Sơn; 

- C, PCVP UBND tỉnh, các Phòng: 

  THNC,  HCQT, TT TH-CB; 

- Lưu: VT, THNC(PVD). 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Phạm Hùng Trường 
 


		2020-11-23T11:44:06+0700


		2020-11-23T14:15:03+0700


		2020-11-23T14:15:03+0700


		2020-11-23T14:15:03+0700




