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GIẤY MỜI 

Dự họp sơ kết 6 tháng đầu năm và phương hướng,  

nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 của Ban Chỉ đạo xây dựng  

Công viên địa chất toàn cầu tỉnh Lạng Sơn 

  

Thực hiện Chương trình công tác tháng 7 năm 2022, đồng chí Dương Xuân 

Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng 

Công viên địa chất toàn cầu tỉnh Lạng Sơn tổ chức cuộc họp như sau: 

1. Thành phần 

- Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, 

Trưởng Ban Chỉ đạo: Chủ trì; 

- Thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng Công viên địa chất toàn cầu tỉnh Lạng 

Sơn tại Quyết định số 1763/QĐ-UBND ngày 02/9/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh; 

-  Lãnh đạo Ban Quản lý Công viên địa chất Lạng Sơn;  

- Các đơn vị tư vấn liên quan đến việc xây dựng Logo, Website Công viên 

địa chất Lạng Sơn, Video Clip, Trailer quảng bá Công viên địa chất Lạng Sơn 

và thiết kế Trung tâm thông tin Công viên địa chất Lạng Sơn (do Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch mời). 

2. Nội dung: đánh giá tình hình kết quả triển khai nhiệm vụ trọng tâm xây 

dựng và phát triển Công viên địa chất Lạng Sơn năm 2022, phương hướng 

nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; xem xét phương án Logo, Website Công viên 

địa chất Lạng Sơn, Video Clip, Trailer quảng bá Công viên địa chất Lạng Sơn, 

Demo Trung tâm thông tin Công viên địa chất Lạng Sơn.  

Thực hiện ký kết Chương trình phối hợp triển khai hoạt động tuyên 

truyền, giáo dục về Công viên địa chất Lạng Sơn. 

3. Thời gian: 01 buổi, bắt đầu từ 14 giờ 00, ngày 11/7/2022 (thứ Hai). 

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

5. Phân công chuẩn bị 

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan có 

liên quan chuẩn bị báo cáo và các tài liệu liên quan, in phát đủ cho các thành 

phần dự họp. 

- Các thành dự họp chủ động nghiên cứu, chuẩn bị báo cáo theo chức 

năng, nhiệm vụ; Ban Quản lý Công viên địa chất tỉnh báo cáo tình hình hoạt 

động của đơn vị 6 tháng đầu năm, khó khăn, vướng mắc và nhiệm vụ 6 tháng 
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cuối năm 2022. 

- Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị phòng họp, công tác lễ tân, hậu cần, 

chuẩn bị máy tính phục vụ cuộc họp. 

(Gừi kèm các tài liệu liên quan)  

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

Nơi nhận:  
- Như thành phần mời họp; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  

- Đài PTTH tỉnh, Báo Lạng Sơn,  

Cổng thông tin điện tử tỉnh (cử PV đưa tin); 

- C, PVP UBND tỉnh,  

các Phòng CV, HC-QT, TT TH-CB; 

- Lưu: VT, KGVX (NNK). 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Phạm Hùng Trường 
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