
ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH LẠNG SƠN 

Số:            /GM-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Lạng Sơn, ngày       tháng 8 năm 2020 
 
 

GIẤY MỜI 

Dự Hội nghị trực tuyến về thực hiện Quyết định số 513/QĐ-TTg  

 ngày 02/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết về sắp xếp  

các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 - 2021 

 

Thực hiện Công văn số 182/BNV-CQĐP ngày 11/8/2020 của Bộ Nội vụ 

về việc mời dự Hội nghị trực tuyến về nội dung thực hiện Quyết định số 

513/QĐ-TTg ngày 02/5/2012 của Thủ  tướng Chính phủ về việc phê duyệt Dự 

án “hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở 

dữ liệu về địa giới hành chính”; Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 ngày 

12/3/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Nghị quyết số 32/NQ-CP ngày 

14/5/2019 của Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện sắp xếp các đơn vị hành 

chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 - 2021, UBND tỉnh trân trọng kính 

mời các đại biểu tham dự Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu của tỉnh như sau:  

1. Thành phần tham dự 

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

- Mời đại diện Lãnh đạo: Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Ban Dân vận Tỉnh ủy; Ủy 

ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Ban pháp chế HĐND tỉnh; 

- Đại diện lãnh đạo các Sở, ngành: Nội vụ, Tư pháp, Tài chính, Xây dựng, 

Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Ban Dân tộc tỉnh, Công an tỉnh, 

Văn phòng UBND tỉnh; 

- Đại diện lãnh đạo UBND và Trưởng phòng Nội vụ các huyện: Cao Lộc, 

Lộc Bình, Văn Lãng. 

2. Thời gian: Bắt đầu từ 8 giờ 00 phút, ngày 19/8/2020 (thứ Tư).  

3. Địa điểm: Tại phòng họp trực tuyến tầng 3, trụ sở UBND tỉnh. 

4. Tổ chức thực hiện 

a) Sở Nội vụ chủ động liên hệ, cập nhật tài liệu của Trung ương; in, phát 

tài liệu cho các đại biểu dự Hội nghị; chuẩn bị báo cáo tham luận của Lãnh đạo 

UBND tỉnh tham dự Hội nghị, gửi UBND tỉnh trong ngày 18/8/2020. 

b) Trung tâm Tin học - Công báo (Văn phòng UBND tỉnh) phối hợp với 

Viễn thông Lạng Sơn chuẩn bị các điều kiện về kỹ thuật bảo đảm cho cuộc họp 

trực tuyến.  

Trân trọng kính mời các đồng chí đến dự Hội nghị./. 

Nơi nhận: 
 

- Như thành phần mời; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Viễn thông Lạng Sơn; 

- Báo LS, Đài PTTH tỉnh (cử PV đưa tin); 

- C, PCVP UBND tỉnh,  

  các phòng CM, TTTH-CB; 

- Lưu: VT, THNC (HXĐ). 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Phạm Hùng Trường 
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