
UỶ BAN NHÂN DÂN   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TỈNH LẠNG SƠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

-                                                                                                                                                           

Số: 412 /GM-UBND Lạng Sơn, ngày 24 tháng 10 năm 2019
 
 

GIẤY MỜI HỌP 
Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp 

 viên chức chuyên ngành y tế từ hạng IV lên hạng III năm 2019 
 

Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội 
đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế từ 
hạng IV lên hạng III năm 2019 tỉnh Lạng Sơn, tổ chức cuộc họp với nội dung 
cụ thể như sau: 

1. Thành phần:  

- Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội 
đồng - Chủ trì; 

- Phó Chủ tịch Hội đồng và các Thành viên Hội đồng xét thăng hạng chức 
danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế từ hạng IV lên hạng III năm 
2019 (thành lập theo Quyết định số 1981/QĐ-UBND ngày 17 tháng 10 năm 
2019 của Chủ tịch UBND tỉnh). 

2. Nội dung: Thẩm định kết quả xét thăng hạng của 86 hồ sơ đăng ký dự 
xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế từ hạng IV 
lên hạng III năm 2019. 

3. Thời gian: 7 giờ 30 phút, thứ Ba, ngày 29 tháng 10 năm 2019. 

4. Địa điểm:  Tại phòng họp A3, tầng III, trụ sở UBND tỉnh.  

5. Phân công nhiệm vụ: 

- Văn phòng UBND tỉnh bố trí phòng họp; 

- Sở Nội vụ chuẩn bị hồ sơ, tài liệu phục vụ cho cuộc họp. 

Kính mời các đồng chí đến dự họp đúng thời gian, thành phần trên./. 
 

 
Nơi nhận:  
- Như thành phần mời họp; 
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;       
- Các Sở: Nội vụ, Y tế;                             
- C, PCVP UBND tỉnh,  
các phòng: NC, TH, HC-TC, THCB; 
- Lưu VT, NC (BMB).  

 

TL. CHỦ TỊCH 
CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 
 

Phùng Quang Hội 
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