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GIẤY MỜI 

Họp xem xét dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XVII Đảng bộ tỉnh 
 

 

Thực hiện Kết luận số 1148-KL/TU ngày 28/11/2019 của Ban Thường 
vụ Tỉnh ủy tại kỳ họp thứ 49 ngày 21/11/2019; đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó 
Chủ tịch UBND tỉnh, Tổ phó Tổ biên tập văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ 
tỉnh lần thứ XVII tổ chức cuộc họp như sau: 

1. Thành phần 

- Mời đồng chí lãnh đạo HĐND tỉnh;  

- Mời đồng chí lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; 

- Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Chủ trì. 

- Đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh; đại diện lãnh đạo Tòa án 
nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh. 

2. Thời gian: Từ 08 giờ 00 ngày 10/12/2019. 

3. Địa điểm: Phòng họp tầng 4, trụ sở UBND tỉnh. 

4. Nội dung: Họp xem xét dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XVII 
Đảng bộ tỉnh.  

5. Phân công thực hiện 

- Giao các sở, ban, ngành tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát 
nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ 
được giao và dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 
XVII, thực hiện xây dựng, biên tập các nội dung liên quan tại dự thảo Báo 
cáo chính trị đảm bảo đáp ứng yêu cầu của Văn kiện Đại hội (phải có tính 
khái quát cao, ngắn gọn, mạch lạc, có nhận định, đánh giá, tránh việc hành 
văn như báo cáo thông thường). Báo cáo của các cơ quan gửi Sở Kế hoạch 
và Đầu tư trước ngày 07/12/2019. 

- Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, xây dựng, biên tập lại dự 
thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XVII Đảng bộ tỉnh đảm bảo đáp ứng 
yêu cầu của Văn kiện Đại hội; hoàn thiện trước ngày 09/12/2019 để phục vụ 
cuộc họp trên. 

- Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị các điều kiện phục vụ cuộc họp. 

(Có dự thảo Báo cáo chính trị gửi kèm theo Giấy mời này) 
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Trân trọng kính mời các thành phần tham dự họp./. 

                                                                                                                                                     

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời;  
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy; 
- Báo Lạng Sơn, Đài Phát thanh và Truyền hình; 
- C, PVP UBND tỉnh,  
 các phòng CM, HC-QT, TH-CB; 

- Lưu: VT, TH (PT). 

 

TL. CHỦ TỊCH 
CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 

 
 

Phạm Hùng Trường 
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