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GIẤY MỜI 

Dự làm việc với Đoàn công tác Trung tâm Hành động bom mìn  

quốc gia Việt Nam và Tổ chức Viện trợ Nhân dân Na Uy tại Việt Nam 

 

Thực hiện chương trình công tác, UBND tỉnh mời dự làm việc với Đoàn 

công tác của Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam (VNMAC) và 

Tổ chức Viện trợ Nhân dân Na Uy tại Việt Nam (NPA), như sau: 

1. Thành phần 

- Đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Đại diện Lãnh đạo các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và 

Môi trường, Ngoại vụ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng 

tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh; 

- Đoàn công tác VNMAC: 03 người; 

- Tổ chức Viện trợ Nhân dân Na Uy tại Việt Nam: 02 người. 

2. Thời gian: từ 08 giờ 30 phút, ngày 26/5/2022 (thứ Năm). 

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

4. Nội dung: NPA chào xã giao lãnh đạo tỉnh; trao đổi về hoạt động của 

NPA thời gian qua ở Việt Nam và dự kiến các hoạt động ở Lạng Sơn. 

5. Phân công chuẩn bị 

5.1. Giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm đầu mối, thông tin cho Đoàn công 

tác về chương trình làm việc tại tỉnh; chuẩn bị tài liệu, nội dung phục vụ chương 

trình làm việc; đảm bảo công tác hậu cần theo chương trình. 

5.2. Giao Sở Ngoại vụ thực hiện công tác phiên dịch phục vụ chương 

trình làm việc. 

5.3. Các thành phần dự làm việc chuẩn bị ý kiến liên quan để trao đổi tại 

buổi làm việc. 

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

Nơi nhận: 
- Như thành phần làm việc; 

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- VNMAC; 

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

- C, PVP UBND tỉnh, 

  các phòng: THNC, HC-QT, TTTH-CB;  

- Lưu: VT, THNC(PVD). 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Hoàng Xuân Đồng 
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