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Số:          /TB-VP Lạng Sơn, ngày        tháng 9 năm 2020 

 

THÔNG BÁO 

Phân công nhiệm vụ lễ tân hậu cần phục vụ Hội thảo khoa học cấp 

 Quốc gia Kỷ niệm 70 năm “Chiến thắng Biên giới Thu - Đông (1950-2020)” 

 

Thực hiện Công văn số 1189/UBND-KGVX ngày 25/9/2020 của UBND 

tỉnh về chuẩn bị cho tổ chức Hội thảo khoa học cấp Quốc gia Kỷ niệm 70 năm 

“Chiến thắng Biên giới Thu - Đông (1950-2020)”; thực hiện ý kiến chỉ đạo trực 

tiếp của đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp 

sáng ngày 30/9/2020 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; trên cơ sở trao đổi thống nhất 

của các đơn vị có liên quan, Văn phòng UBND tỉnh thống nhất phân công nhiệm 

vụ lễ tân hậu cần phục vụ Hội thảo khoa học cấp Quốc gia Kỷ niệm 70 năm 

“Chiến thắng Biên giới Thu - Đông (1950-2020)” như sau: 

1. Tổ lễ tân phục vụ tại Trung tâm Hội nghị tỉnh 

Gồm 13 đồng chí (Văn phòng UBND tỉnh 5 đồng chí, Văn phòng Tỉnh ủy 

3 đồng chí, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 3 đồng chí, Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch 2 đồng chí). Do đồng chí Lê Khả Thanh, Trưởng Phòng Hành chính - Quản 

trị Văn phòng UBND tỉnh làm Tổ trưởng.  

2. Tổ lễ tân đón tiếp, phục vụ đại biểu tại các nhà khách 

- Tại Nhà khách A1: Gồm 3 đồng chí, do đồng chí Đoàn Thị Miên, Phó 

trưởng Phòng Hành chính - Quản trị Văn phòng UBND tỉnh làm Tổ trưởng. 

- Tại Nhà khách Tỉnh ủy: Đề nghị Văn phòng Tỉnh ủy cử cán bộ tiếp đón, 

phục vụ đại biểu ăn nghỉ tại Nhà khách Tỉnh ủy 

- Tại Nhà khách Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: Đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự 

tỉnh cử cán bộ tiếp đón, phục vụ đại biểu ăn nghỉ tại Nhà khách Tỉnh ủy 

3. Tổ phục vụ xe ô tô đưa đón đại biểu 

Gồm 3 đồng chí, do đồng chí Bùi Minh Bắc, Phó trưởng Phòng Hành 

chính - Quản trị Văn phòng UBND tỉnh làm Tổ trưởng. 

         (Có Biểu tổng hợp phân công nhiệm vụ cụ thể kèm theo) 

Văn phòng UBND tỉnh kính đề nghị Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo 

Tỉnh ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các đơn 

vị liên quan chủ động phối hợp triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận:    
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam; 

- VP Tỉnh ủy, BTG Tỉnh ủy, 

- BCHQS tỉnh, Sở VHTTDL; 

- C, PVP UBND tỉnh, các phòng CM;  

- Lưu: VT, HCQT. 

  

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hà 
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