
 

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 
 

Số:        /GM-VP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                                                                                                                                                                                                                                                             

Lạng Sơn, ngày        tháng 5 năm 2021 
 

GIẤY MỜI 

Họp xem xét những khó khăn, vướng mắc trong sản xuất, kinh doanh, bảo 

đảm đời sống của Nhân dân trong giãn cách xã hội để phòng, chống dịch 

COVID-19 trên địa bàn huyện Hữu Lũng 

  
 

Thực hiện Quyết định số 1054/QĐ-UBND ngày 28/5/2021 của UBND 

tỉnh về việc giãn cách xã hội để phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn 

huyện Hữu Lũng, Văn phòng UBND tỉnh tổ chức cuộc họp trực tuyến với 

UBND huyện Hữu Lũng xem xét những khó khăn, vướng mắc trong sản xuất, 

kinh doanh, bảo đảm đời sống của Nhân dân trong giãn cách xã hội để phòng, 

chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Hữu Lũng như sau: 

1. Thành phần 

a) Tại điểm cầu Văn phòng UBND tỉnh:  

- Chánh Văn phòng UBND tỉnh - Chủ trì;   

- Đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Công Thương, Y tế, Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Công an tỉnh; đại diện Phòng Kinh tế, 

Phòng Khoa giáo - Văn xã thuộc Văn phòng UBND tỉnh. 

b) Tại điểm cầu huyện Hữu Lũng: đại diện lãnh đạo UBND huyện Hữu Lũng 

và lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị liên quan (do UBND huyện Hữu Lũng mời). 

2. Thời gian: Từ 08 giờ 00, ngày 31/5/2021 (thứ Hai).  

3. Địa điểm: Tại Phòng họp trực tuyến tầng 3, trụ sở UBND tỉnh. 

4. Tổ chức thực hiện  

- Đề nghị Sở Công Thương phối hợp chuẩn bị phương án tháo gỡ những khó 

khăn, vướng mắc trong sản xuất, kinh doanh, bảo đảm đời sống của Nhân dân 

trong giãn cách xã hội để phòng, chống dịch trên địa bàn huyện Hữu Lũng. 

- Các thành phần tham dự chuẩn bị ý kiến phát biểu tại cuộc họp. 

- Giao Trung tâm Tin học - Công báo phối hợp với Viễn thông Lạng Sơn, 

Phòng Hành chính - Quản trị chuẩn bị phòng họp.  

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

Nơi nhận:  
- Như thành phần mời; 

- Viễn thông Lạng Sơn;  

- C,PVP UBND tỉnh,  

   các Phòng CM, HC-QT, TT TH-CB; 

- Lưu: VT, KT(LC). 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 
 

Phạm Hùng Trường 
 

 


		2021-05-30T09:44:20+0700


		2021-05-30T09:44:20+0700


		2021-05-30T09:44:20+0700


		2021-05-30T09:45:48+0700




