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GIẤY MỜI 

Dự đón tiếp và làm việc với Đoàn công tác của UBND tỉnh về công tác  
quản lý nhà nước trong lĩnh vực hoạt động thông tin cơ sở, thông tin  

đối ngoại, thông tin điện tử 
 

Căn cứ Chương trình công tác của UBND tỉnh tháng 5 năm 2018, UBND 
thành phố Lạng Sơn mời dự đón tiếp và làm việc với Đoàn công tác của UBND tỉnh 
về công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực hoạt động thông tin cơ sở, thông tin đối 
ngoại, thông tin điện tử với thành phần, thời gian và địa điểm như sau: 

1. Thành phần mời: 

- Lãnh đạo UBND thành phố Lạng Sơn; 

- Mời Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy; 

- Mời lãnh đạo Đài phát thanh - Truyền hình tỉnh Lạng Sơn (có GM riêng) ; 

- Lãnh đạo Chi nhánh Viettel Lạng Sơn (có GM riêng); 

- Lãnh đạo Công ty Viễn thông VNPT Lạng Sơn (có GM riêng); 

- Lãnh đạo Bưu điện thành phố Lạng Sơn (có GM riêng); 

- Lãnh đạo các đơn vị: Văn hóa và Thông tin, phòng Nội vụ, phòng Quản lý đô 
thị, Trung tâm Văn hóa - Thể thao thành phố;  

- Lãnh đạo UBND các phường, xã; 

- Lãnh đạo và Chuyên viên Văn phòng HĐND-UBND thành phố. 

2. Thời gian: Từ 08 giờ 00 phút, ngày 09/5/2018 (Thứ Tư). 

(Đề nghị Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị có mặt trước 07 giờ 45 phút để 
ổn định tổ chức, chủ động cùng đón tiếp Đoàn công tác) 

3. Địa điểm: Tại phòng họp Trực tuyến - UBND thành phố Lạng Sơn. 

(Số 30 đường Lê Lợi, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn) 

4. Tổ chức thực hiện: 

4.1. Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố:  

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị thành phố xây dựng Báo cáo phục vụ làm việc 
với Đoàn công tác của UBND tỉnh (theo Đề cương yêu cầu của Đoàn công tác). 

Yêu cầu gửi dự thảo Báo cáo trước 14 giờ 00 phút, ngày 08/5/2018 (qua 
Chuyên viên phụ trách lĩnh vực Văn phòng HĐND-UBND thành phố) để báo 
cáo Lãnh đạo UBND thành phố xét duyệt trước khi trình tại buổi làm việc. 



- Chuẩn bị các văn bản hướng dẫn tham mưu cho UBND thành phố chỉ 
đạo các nhiệm vụ có liên quan. 

4.2. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, các cơ quan, đơn vị thành phố và các 
Thành phần dự họp chuẩn bị văn bản tài liệu có liên quan và ý kiến đề xuất, kiến 
nghị phát biểu tại buổi làm việc. 

4.3. Văn phòng HĐND-UBND thành phố: Chuẩn bị địa điểm và các 
điều kiện cần thiết để làm việc với Đoàn công tác của UBND tỉnh. 

Trân trọng kính mời các đồng chí đến dự đúng thời gian và địa điểm trên./. 

                                                                          

 
Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (b/c); 
- Sở TT&TT tỉnh (b/c); 
- CT, PCT UBND TP; 
- Như thành phần mời; 
- CPVP, CVVP; 
- Lưu: VT, QTM. 

TL. CHỦ TỊCH 
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 

 
 

Lăng Thị Trịnh 
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