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     GIẤY MỜI 

Họp chuyên đề xem xét đối với 02 dự thảo Tờ trình và dự thảo Nghị quyết 

của HĐND tỉnh do Sở Nội vụ tham mưu trình. 
 

Thực hiện Chương trình công tác tháng 02/2020, đồng chí Dương Xuân 

Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức họp chuyên đề với nội dung như sau: 

1. Thành phần 

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

- Mời đại diện lãnh đạo: Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Pháp chế HĐND tỉnh; 

- Đại diện lãnh đạo các Sở: Nội vụ, Tài chính, Tư pháp, Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn, Văn phòng UBND tỉnh; 

- Đại diện lãnh đạo UBND huyện Cao Lộc và thành phố Lạng Sơn. 

2. Nội dung: Xem xét nội dung các Dự thảo sau: 

- Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh về đề nghị xây dựng Nghị quyết của 

HĐND tỉnh quy định về chính sách hỗ trợ đối với cán bộ , công chức cấp xã , 

người hoaṭ đôṇg không chuyên trách ở cấp xã , thôn, tổ dân phố dôi dư do sắp xếp 

đơn vi ̣ hành chính ; sắp xếp, sáp nhập thôn , tổ dân phố và sắp xếp , cơ cấu laị đôị 

ngũ cán bộ , công chức cấp xã , những người hoạt động không chuyên trách ở cấp 

xã và ở thôn, tổ dân phố trên điạ bàn tỉnh Lạng Sơn. 

- Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh về đề nghị xây dựng Nghị quyết của 

HĐND tỉnh quy định về chức danh , số lươṇg, mức phụ cấp, phụ cấp kiêm nhiệm 

chức danh đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã ; mức khoán kinh 

phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xa ̃và mức phụ cấp , phụ cấp 

kiêm nhiệm chức danh đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân 

phố; mức bồi dưỡng người trực tiếp tham gia công việc của thôn , tổ dân phố trên 

điạ bàn tỉnh Laṇg Sơn. 

3. Thời gian: Từ 14 giờ 00’, ngày 21/02/2020 (thứ Sáu). 

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

5. Phân công nhiệm vụ 

- Sở Nội vụ báo cáo nội dung các dự thảo văn bản tại cuộc họp. Gửi tài liệu 

liên quan đến cuộc họp tới thành phần dự họp chậm nhất trong ngày 20/02/2020 

để nghiên cứu. 
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- Các thành phần dự họp chủ động nghiên cứu và tự in phục vụ cuộc họp , 

chuẩn bi ̣ ý kiến tham gia theo chức năng, nhiệm vu ̣của đơn vị. 

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

 

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- CPVP UBND tỉnh,  

  các Phòng: TH, HC-QT, TT TH-CB; 

- Lưu: VT, NC(HXĐ). 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Phạm Hùng Trường 
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