
ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH LẠNG SƠN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 332/GM-UBND Lạng Sơn, ngày 12 tháng 9 năm 2019 
 

GIẤY MỜI 
Dự họp thẩm định hồ sơ Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính  

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

Thực hiện Công văn số 255/BNV-CQĐP ngày 11/9/2019 của Bộ Nội vụ về 
việc họp thẩm định hồ sơ đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã 
của các tỉnh Lạng Sơn, Phú Thọ trong giai đoạn 2019 - 2021, UBND tỉnh mời dự 
họp thẩm định như sau: 

1. Thành phần của tỉnh Lạng Sơn: 
- Đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND Tỉnh; 
- 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 điện lãnh đạo các sở, ngành: Xây dựng, Tài chính, Tài nguyên và 

Môi trường, Văn phòng UBND tỉnh; 
- Đại diện Lãnh đạo UBND các huyện: Văn Lãng, Lộc Bình, Bình Gia, 

Văn Quan. 
 2. Thời gian, địa điểm: 
 - Thời gian: Từ 14 giờ 00 phút, ngày 13/9/2019 (thứ Sáu). 

- Địa điểm: Phòng họp số 2, tầng 2 trụ sở Bộ Nội vụ, số 8 phố Tôn Thất 
Thuyết, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liên, thành phố Hà Nội. 
          3. Phân công thực hiện: 

-  Sở Nội vụ chuẩn bị báo cáo tóm tắt Đề án, tài liệu và các điều kiện phục 
vụ buổi thẩm định; 

- Các thành phần tham dự thẩm định chủ động chuẩn bị các nội dung có 
liên quan, có ý kiến phát biểu tại buổi thẩm định.  

(Đề nghị các thành viên có mặt tại trụ sở UBND tỉnh trước 9 giờ 30 phút 
ngày 13/9/2019 để đi xe chung do Văn phòng UBND tỉnh bố trí). 

Ủy ban nhân dân tỉnh kính mời các thành phần tham dự đầy đủ./.  
 

Nơi nhận:  
- Như thành phần làm việc; 
- Bộ Nội vụ (BC); 
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;   
- C, PCVP UBND tỉnh,  
  các phòng: NC, TH, HC-QT;  
- Lưu: VT, NC (HTMĐ).  

 

TL. CHỦ TỊCH 
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

 
 

Phạm Hùng Trường 
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