
 ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH LẠNG SƠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:              /GM-UBND  LạngSơn, ngày           tháng 10 năm 2020 

 GIẤY MỜI 

Dự Hội nghị tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính tỉnh Lạng Sơn 

giai đoạn 2011 - 2020; phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2021 - 2030 
 

 

Thực hiện Quyết định số 20/QĐ-BCĐCCHC ngày 20/12/2019 của Ban 

Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch tổng kết 

thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011-

2020 và xây dựng Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai 

đoạn 2021-2030; Kế hoạch số 24/KH-UBND ngày 05/02/2020 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính tỉnh Lạng Sơn 

giai đoạn 2011-2020. 

Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn trân trọng kính mời các đại biểu đến dự 

Hội nghị tổng kết, cụ thể như sau: 

1. Thành phần 

1.1. Đại biểu Trung ương (có Giấy mời riêng) 

- Đại diện Lãnh đạo Bộ Nội vụ, thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành 

chính của Chính phủ; 

- Đại diện Lãnh đạo Vụ Cải cách hành chính, Bộ Nội vụ. 

1.2. Đại biểu của tỉnh  

- Thường trực Tỉnh uỷ (có Giấy mời riêng); 

- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh (có Giấy mời riêng); 

- Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh (có Giấy mời riêng); 

- Lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh (có Giấy mời riêng); 

- Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh; 

- Đại diện lãnh đạo: Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban 

Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy; Văn phòng Tỉnh ủy, Tỉnh Đoàn 

thanh niên; Ban Pháp chế HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH-HĐND tỉnh; 

- Thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh theo Quyết định số 

739/QĐ-UBND ngày 28/5/2014 của UBND tỉnh; 

- Đại diện lãnh đạo các Sở, Ban, ngành tỉnh, Báo Lạng Sơn, Đài Phát 

thanh và Truyền hình tỉnh; các cá nhân phụ trách công tác cải cách hành chính 

của các Sở, Ban, ngành tỉnh (giao các Sở, ban, ngành, đơn vị mời);  

- Đại diện lãnh đạo: Liên đoàn lao động tỉnh, Hội nông dân tỉnh, Hội Phụ 
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nữ tỉnh, Hội cựu chiến binh tỉnh.  

- Đại diện lãnh đạo: Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy 

Bộ đội biên phòng tỉnh; 

- Đại diện lãnh đạo các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; 

- Đại diện lãnh đạo: Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh; Bưu điện tỉnh; Công ty 

Điện lực Lạng Sơn; Viễn thông Lạng Sơn và đại diện một số doanh nghiệp trên 

địa bàn tỉnh (có Giấy mời doanh nghiệp riêng); 

- Thành viên Tổ thư ký cải cách hành chính tỉnh;  

- Các cá nhân, đại diện tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện 

Chương trình tổng thể cải cách hành chính tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2011-2020 

được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen (giao Sở Nội vụ mời); 

1.3. Đại biểu các huyện, thành phố 

- Đại diện lãnh đạo UBND các huyện, thành phố; 

- Đại diện lãnh đạo Phòng Nội vụ các huyện, thành phố (giao UBND các 

huyện, thành phố mời);  

- Lãnh đạo UBND phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn (đơn vị tham 

luận tại Hội nghị, giao UBND thành phố mời); 

2. Thời gian: từ 08 giờ 00 phút, ngày 29 tháng 10 năm 2020 (thứ Năm). 

3. Địa điểm: tại Trung tâm Hội nghị The Pride, số 69 đường Trần Phú, 

phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn. 

4. Phân công thực hiện 

4.1. Sở Nội vụ  

- Thực hiện in, sao, phát tài liệu cho đại biểu tham dự Hội nghị; 

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị các điều kiện tổ 

chức Hội nghị (hội trường, maket, trang trí, khánh tiết, đón tiếp đại biểu,…); 

- Mời đại diện tập thể và các cá nhân được khen thưởng đến dự Hội nghị, 

nhận khen thưởng; 

- Làm đầu mối liên hệ, tổng hợp danh sách thành phần dự Hội nghị; đón 

đại biểu của Bộ Nội vụ; phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh đón tiếp đại biểu 

tại sảnh của Hội trường. 

4.2. Văn phòng UBND tỉnh 

- Phối hợp với Sở Nội vụ chuẩn bị các điều kiện cần thiết để đón tiếp đại 

biểu và tổ chức Hội nghị; 

- Thực hiện công tác tổ chức Hội nghị. 

4.3. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh 

Chuẩn bị phóng sự về kết quả thực hiện Chương trình tổng thể cải cách 

hành chính tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2011 - 2020 để trình chiếu tại Hội nghị. 
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4.4. Các sở, ban, ngành, cơ quan liên quan; Hiệp hội Doanh nghiệp 

tỉnh; UBND thành phố Lạng Sơn; UBND phường Vĩnh Trại 

Chuẩn bị báo cáo tham luận tại Hội nghị theo phân công tại Kế hoạch số 

153/KH-UBND ngày 08/9/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

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

 
 

Nơi nhận:        
- Như thành phần mời; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- C, PCVP UBND tỉnh,  

các phòng CM, HCQT, TT TH-CB; 

- Đài PT-TH tỉnh, Báo Lạng Sơn,  

Cổng Thông tin điện tử tỉnh (đưa tin); 

- Lưu: VT, THNC(NNK). 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

PhạmHùngTrường 
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