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GIẤY MỜI 

Tham dự Hội nghị đối thoaị trực tuyến giữa Lãnh đaọ Ủy ban nhân dân 

tỉnh với thanh niên trên điạ bàn tỉnh Laṇg Sơn năm 2021 

 

Thực hiện Giấy mời số 369/GM-UBND, ngày 09/9/2021 của UBND tỉnh, 

UBND huyện mời các thành phần dự Hội nghị đối thoaị trực tuyến giữa Lañh đaọ 

UBND tỉnh với thanh niên trên điạ bàn tỉnh Laṇg Sơn năm 2021 tại điểm cầu của 

huyện và các xã, thị trấn, cụ thể như sau:  

1. Địa điểm, thành phần  

1.1. Tại phòng họp trực tuyến tầng 2, nhà văn hoá huyện 

- Đại diện Lãnh đạo UBND huyện - Chủ trì; 

- Đại diện Lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện uỷ, Ban Tuyên giáo Huyện uỷ, Ban 

Dân vận Huyện uỷ;  

- Đại diện Lãnh đạo Uỷ ban MTTQ huyện; Hội Liên hiệp phụ nữ huyện; Hội 

Nông dân huyện; 

- Bí thư, Phó Bí thư Huyện đoàn;  

- Đại diện Lãnh đạo, công chức Phòng Nội vụ (tham mưu công tác thanh 

niên); 

- Đại diện Lãnh đạo các phòng: Tư pháp, Tài chính - Kế hoạch; Lao động-

Thương binh và Xã hội; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giáo duc̣ và Đào 

taọ; Kinh tế - Hạ tầng; Tài nguyên và Môi trường; Văn hoá và Thông tin; Văn 

phòng HĐND&UBND huyện; 

- Đại diện lãnh đạo: Công an huyện; Ban Chỉ huy Quân sự huyện; Ngân hàng 

Nông nghiệp và phát triển thông thôn huyện; Ngân hàng chính sách - xã hội huyện; 

Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông lâm Đông Bắc; 

- Đại diện 03 doanh nghiệp tiêu biểu trên địa bàn huyện: Công ty Cổ phần Võ 

Nói; Công ty TNHH Lâm sản Thành An Lạng Sơn; Công ty TNHH Công nghệ 

luyện kim Vicmet Việt Nam.  

- Bí thư hoặc phó bí thư Đoàn các trường: Cao đẳng Công nghệ và Nông lâm 

Đông Bắc; Trung tâm Giáo dục Thường xuyên 2 Lạng Sơn, THPT Hữu Lũng, 

THPT Tân Thành, THPT Vân Nham (Đề nghị Huyện đoàn mời giúp); 

- Đại diện 02 đoàn viên thanh niên làm kinh thế giỏi; 02 đoàn viên thanh niên 

là công chức, viên chức; 02 đoàn viên thanh niên lực lượng vũ trang (Đề nghị 

Huyện đoàn mời giúp); 

1.2. Tại phòng họp trực tuyến cấp xã 

- Đại diện Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND các xã, thị trấn; 

- Bí thư, Phó Bí thư Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh các xã, thị trấn; 
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- Công chức văn hóa - xã hội; đaị diêṇ thanh niên làm kinh tế giỏi; thanh 

niên công chức; thanh niên lực lượng vũ trang; thanh niên hoc̣ sinh, sinh viên (do 

cấp xã lựa chọn mời với số lượng phù hợp thưc̣ tế và yêu cầu phòng, chống dịch 

bệnh Covid 19). 

2. Thời gian: 01 buổi, từ 8 giờ 00 ngày 28/9/2021 (thứ Ba). 

3. Nội dung 

Hội nghị đối thoaị trưc̣ tuyến giữa Lãnh đạo UBND tỉnh với thanh niên tỉnh 

Lạng Sơn năm 2021 với chủ đề: "Thanh niên tỉnh Laṇg Sơn với khởi nghiệp, lập 

nghiệp”.  

4. Tổ chức thực hiện 

- Văn phòng HĐND và UBND: Chuẩn bị hội trường, lễ tân, khánh tiết; phối 

hợp Viễn thông Hữu Lũng chuẩn bị các điều kiện về kỹ thuật đảm bảo phục vụ Hội 

nghị. 

- Phòng Nội vụ: Chuẩn bị tài liệu, các điều kiện cơ sở vật chất tổ chức Hội 

nghị cấp huyện (nếu có). 

- Phòng Kinh tế và Hạ tầng: Gửi giấy mời đến thành phần tham dự Hội nghị 

cấp huyện là đại diện các doanh nghiệp. 

- Đề nghị Huyện đoàn:  

+ Thông báo công khai rộng rãi đến tất cả đội ngũ thanh niên trên địa bàn 

huyện về Hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo UBND tỉnh với thanh niên tỉnh Lạng 

Sơn năm 2021. 

+ Mời các thành phần dự hội nghị theo phân công và lập danh sách đại biểu là 

đoàn viên thanh niên tham dự Hội nghị tại điểm cầu của huyện, gửi về Phòng Nội 

vụ trước ngày tổ chức Hội nghị 01 ngày. 

- UBND các xã, thị trấn: Chuẩn bị tài liệu, các điều kiện cơ sở vật chất tổ 

chức Hội nghị ở đơn vị; mời các đại biểu tham dự Hội nghị cấp xã đúng thành 

phần.  

- Các đơn vị dự kiến phát biểu ý kiến, kiến nghị tại Hội nghị (Đoàn Trường 

Cao đẳng Công nghệ và Nông lâm Đông Bắc; Đoàn xã Tân Thành): Chuẩn bị kỹ 

các nội dung liên quan đến kiến nghị.  

Lưu ý: Đề nghị các Đại biểu tham dự Hội nghị ở tất cả các điểm cầu thực 

hiện nghiêm túc công tác phòng dịch Covid-19 theo quy định. 

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

Nơi nhận:                                               

- Như thành phần mời; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Viễn thông Hữu Lũng; 

- Lưu: VT. 
                                                                          

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Phạm Ngọc Thuỷ 
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