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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:  140 /GM-UBND Lạng Sơn, ngày 17 tháng 4 năm 2019 

 

GIẤY MỜI  
Họp xem xét phương án tổng thể định hướng sắp xếp các đơn vị hành chính 

cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2019-2021 

 
UBND tỉnh tổ chức Họp xem xét phương án tổng thể định hướng sắp xếp các 

đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2019-
2021, với nội dung sau: 

1. Thành phần 
- Chủ tịch UBND tỉnh - Chủ trì; 
- Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Đại diện Lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy; 
- Giám đốc Sở Nội vụ; 
- Đại diện lãnh đạo các Sở, ngành: Tài chính, Kế hoạch và Đầu Tư, Xây 

dựng, Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường, Giáo dục và Đào tạo, Lao động – 
Thương binh và Xã hội, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Công an tỉnh, 
Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Dân tộc, Cục 
Thống kê tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh;  

- Bí thư và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Lạng Sơn; 
- Trưởng phòng Nội vụ các huyện, thành phố. 

2. Nội dung  
Xem xét phương án tổng thể định hướng sắp xếp các đơn vị hành chính cấp 

huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2019-2021. 

3. Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30’ ngày 19/4/2019 tại Hội trường tầng 4, trụ 
sở UBND tỉnh. 

4. Phân công chuẩn bị 
 -  Sở Nội vụ chủ động in tài liệu để phục vụ họp. 
 - Các sở, ngành, đơn vị chủ động nghiên cứu chuẩn bị các ý kiến liên quan 

đến nội dung họp. 
(Tờ trình số 132/TTr-SNV của Sở Nội vụ, gửi kèm theo trên eoffice) 

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

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Báo Lạng Sơn, Đài PTTH tỉnh; 
- C, PCVP UBND tỉnh,  
các phòng: TH, HC-QT, TT TH-CB; 
- Lưu: VT, NC (BMB). 

TL. CHỦ TỊCH 
CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 

 
 
 

Phùng Quang Hội 
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