
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LẠNG SƠN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:           /GM-UBND Lạng Sơn, ngày           tháng 11 năm 2020 
 

GIẤY MỜI 

Dự họp thẩm định tài liêụ bồi dưỡng tiếng dân tộc Tày 

 

Kính gửi: Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức - Bộ Nội vụ 

 

Triển khai Quyết định số 214/QĐ-BNV ngày 23/3/2020 của Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ phê duyệt Kế hoạch và dự toán kinh phí chỉnh sửa, bổ sung chương trình, 

tài liệu bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số cho cán bộ, công chức, viên chức công 

tác ở vùng dân tộc, miền núi, UBND tỉnh Lạng Sơn trân trọng kính mời Vụ Đào 

tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức - Bộ Nội vụ tham dự họp thẩm định 

tài liệu bồi dưỡng tiếng dân tộc Tày, cụ thể như sau: 

1. Thành phần 

- Đại diện Lãnh đạo Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức 

- Bộ Nội vụ. 

- Chuyên viên phụ trách lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng của Vụ Đào tạo, bồi 

dưỡng cán bộ, công chức, viên chức - Bộ Nội vụ. 

 2. Nội dung: Dự họp thẩm định tài liệu bồi dưỡng tiếng dân tộc Tày do tỉnh 

Lạng Sơn chỉnh sửa, bổ sung. 

3. Thời gian: Từ 14 giờ 00 phút, ngày 13/11/2020 (thứ Sáu). 

4. Địa điểm: Tại phòng họp tầng 3, trụ sở UBND tỉnh Lạng Sơn. 

UBND tỉnh Lạng Sơn trân trọng kính mời đồng chí tham dự./. 

 

Nơi nhận:                                                                   
- Như trên; 

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Sở Nội vụ; 

- C, PVP UBND tỉnh,  

 các phòng: THNC, HC-QT, TT TH-CB; 

- Lưu: VT, THNC (HXĐ).  

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 
 

 
 

 

 

           Phạm Hùng Trường 
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