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Số:            /GM-UBND Lạng Sơn, ngày       tháng 7 năm 2021 

 

GIẤY MỜI 

Dự Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương về tình hình 

phòng, chống dịch COVID-19 và phương án tổ chức, triển khai thực hiện 

các nội dung, nhiệm vụ được Quốc hội Quyết nghị tại Kỳ họp thứ nhất 

Quốc hội khóa XV liên quan đến công tác phòng, chống dịch COVID-19 
 

 
 

 Thực hiện Công điện số 1052/CĐ-VPCP ngày 29/7/2021 của Văn phòng 

Chính phủ về Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương về tình 

hình phòng, chống dịch COVID-19 và phương án tổ chức, triển khai thực hiện 

các nội dung, nhiệm vụ được Quốc hội Quyết nghị tại Kỳ họp thứ nhất Quốc hội 

khóa XV liên quan đến công tác phòng, chống dịch COVID-19, UBND tỉnh trân 

trọng kính mời các đồng chí dự họp như sau: 

1. Thành phần  

- Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy (có giấy mời riêng); 

- Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các đồng chí Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 

tỉnh Lạng Sơn tại Quyết định số 1023/QĐ-UBND ngày 25/5/2021 của Chủ tịch 

UBND tỉnh; 

- Lãnh đạo các sở, ban, ngành: Thông tin và Truyền thông, Giáo dục và 

Đào tạo, Công Thương, Tài chính, Giao thông vận tải, Lao động - Thương binh 

và xã hội, Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, Công an 

tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Cục Hải 

Quan tỉnh. 

- Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn, huyện Cao Lộc. 

2. Thời gian: từ 08 giờ, ngày 30/7/2021 (thứ Sáu).   

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

4. Tổ chức thực hiện 

a) Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với Viễn thông Lạng Sơn 

chuẩn bị các điều kiện phục vụ họp. 

b) Các sở, ban, ngành dự họp chuẩn bị thông tin, tài liệu có liên quan.  

(Công điện số 1052/CĐ-VPCP được gửi kèm theo qua VNPT-iOffice).  

Để bảo đảm an ninh, an toàn thông tin, đề nghị đại biểu dự họp không 

mang điện thoại di động và các thiết bị điện tử có khả năng thu phát vào 
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phòng họp; thực hiện các biện pháp về phòng chống dịch Covid-19; cài đặt 

phần mềm Bluezone, khai báo ý tế trước và quét QR code khi đến dự họp. 

Ủy ban nhân dân tỉnh kính mời các đồng chí dự họp./. 

 

Nơi nhận:  
- Như thành phần mời dự họp; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Văn phòng Tỉnh ủy;  

- Viễn thông Lạng Sơn;  

- C, PVP UBND tỉnh, 

  các phòng CM, HCQT, THCB; 

- Lưu: VT, KGVX (HTHT).    

TL. CHỦ TỊCH 
CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 
 

 

 

 

 

Phạm Hùng Trường   
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