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THÔNG BÁO 

Tổ chức Họp giao ban trực tuyến giải quyết công việc tháng 5/2019 
(Thời gian: 14 giờ 00 phút ngày 20/5/2019) 

 

Thực hiện Quy chế làm việc, UBND thành phố tổ chức họp giao ban giải quyết 
công việc thường kỳ vào ngày 20 hàng tháng. Kỳ họp tháng 5/2019, UBND thành 
phố sẽ tổ chức họp trực tuyến điểm cầu đối với các phường, xã trên địa bàn. 

1. Thời gian tổ chức họp: Bắt đầu từ 14 giờ 00 phút, ngày 20/5/2019 (Đề 
nghị Thủ trưởng các đơn vị có mặt trước 15 phút để ổn định tổ chức). 

2.  Địa điểm: Phòng họp trực tuyến - UBND thành phố. 

3. Thành phần mời dự họp tại điểm cầu UBND thành phố:  

- Trân trọng kính mời Thường trực Thành ủy Lạng Sơn; 

- Trân trọng kính mời đại diện Thường trực HĐND thành phố; 

- Trân trọng kính mời đại diện Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam thành 
phố Lạng Sơn; 

- Lãnh đạo UBND thành phố Lạng Sơn; 

- Đại diện Lãnh đạo các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, Đảng, đoàn thể thuộc 
thành phố; 

- Lãnh đạo, Chuyên viên Văn phòng HĐND-UBND thành phố; 

4. Nội dung: Đánh giá kết quả công tác tháng 5/2019, triển khai nhiệm vụ 
công tác tháng 6/2019 và một số nhiệm vụ phát sinh theo yêu cầu công việc. 

5. Tổ chức thực hiện 

5.1. UBND các phường, xã: 

- Chủ động chuẩn bị các điều kiện cho chương trình họp trực tuyến, bố trí 
phòng họp, mời đại biểu tham dự gồm các thành phần: 

+ Đề nghị mời Đ/c Bí Thư Đảng ủy phường, xã; 

+ Đề nghị mời Đ/c Chủ tịch HĐND phường, xã; 

+ Đề nghị mời Đ/c Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam phường, xã; 

+ Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND phường, xã; 

+ Công chức chuyên môn phường, xã; 

+ Đại diện Lãnh đạo các đoàn thể phường xã; Bí thư, Khối trưởng, Trưởng thôn 
các khối, thôn trên địa bàn (do Chủ tịch UBND phường, xã quyết định, lựa chọn mời dự). 

5.2. Văn phòng HĐND-UBND thành phố: 
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- Chuẩn bị dự thảo Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng 
- an ninh tháng 5/2019; Báo cáo tổng hợp rà soát việc thực hiện nhiệm vụ các cơ 
quan, đơn vị trong tháng 5/2019. 

- Chuẩn bị phòng họp, thực hiện kiểm tra trước thiết bị, nguồn điện… phòng 
họp trực tuyến thành phố, chuẩn bị Biển tên đại biểu tại điểm cầu thành phố. 

- Chủ động phối hợp với phường, xã kiểm tra, chạy thử đường truyền vào 
09 giờ 00 phút ngày 20/5/2019. Thông tin chi tiết liên hệ: Đầu mối thông tin phụ 
trách kỹ thuật: Đ/c Lương Bá Hùng CV QTM 0856 731 322; Đường truyền đại 
diện Quản lý VNPT Lạng Sơn; Điện lưới Đ/c Giám đốc Điện lực thành phố. 

5.3. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị: Báo cáo kết quả tình hình thực hiện 
nhiệm vụ; chuẩn bị nội dung liên quan, tham gia ý kiến tại cuộc họp. 

5.4. Trân trọng đề nghị VNPT Lạng Sơn: phối hợp tạo hỗ trợ kỹ thuật vận 
hành thiết bị cuộc họp trực tuyến. 

5.5. Trân trọng đề nghị Trung tâm viễn thông thành phố Lạng Sơn: phối 
hợp tạo điều kiện đảm bảo đường truyền phục vụ họp. 

5.6. Trân trọng đề nghị Điện lực thành phố Lạng Sơn tạo điều kiện đảm 
bảo nguồn điện phục vụ họp. 

Ủy ban nhân dân thành phố trân trọng thông báo các cơ quan, đơn vị được 
biết thông tin quan tâm phối hợp, thực hiện.  

Lưu ý: Thông báo này thay cho Giấy mời./. 

 

    
Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 
- Điện lực Thành phố; 
- VNPT Lạng Sơn; 
- TT Viễn thông TP; 
- C, PCVP + CV;  
- Lưu: VT, QTM. 

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

 
 
 
 

Lăng Thị Trịnh 
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