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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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GIẤY MỜI 

Dự Lễ chuyển giao công chức, người lao động thuộc Văn phòng  

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn từ Văn phòng Quốc hội  

về Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn 

 

Thực hiện Công văn số 45/VPQH-TCCB ngày 08/01/2021 của Văn 

phòng Quốc hội về việc chuyển giao công chức, người lao động thuộc Văn 

phòng Đoàn ĐBQH tỉnh Lạng Sơn, UBND tỉnh Lạng Sơn mời dự Lễ chuyển 

giao như sau: 

1. Thành phần  

1.1. Đại biểu Trung ương 

- Đồng chí Trần Sỹ Thanh, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc Hội;  

- Đại diện lãnh đạo: Vụ Công tác đại biểu, Vụ Kế hoạch – Tài chính, 

Vụ Tổ chức - Cán bộ, Công đoàn cơ quan Văn phòng Quốc hội. 

1.2. Đại biểu tỉnh. 

- Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh; 

- Đại diện lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; 

- Đại diện Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; 

- Đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Sở Nội vụ, Liên đoàn Lao 

động tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối các 

cơ quan tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh.  

- Toàn thể công chức, người lao động của Văn phòng Đoàn đại biểu 

Quốc hội tỉnh. 

 2. Thời gian: từ 14 giờ, ngày 22/01/2021 (thứ Sáu). 

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

 4. Nội dung: 

Lễ chuyển giao công chức, người lao động thuộc Văn phòng Đoàn đại 

biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn từ Văn phòng Quốc hội về Ủy ban nhân dân 

tỉnh Lạng Sơn. 

5. Phân công thực hiện 

Giao Sở Nội vụ phối hợp với Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và 

HĐND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh và các cơ quan liên quan chuẩn bị tài 

liệu, chương trình và nội dung liên quan đến tiếp nhận chuyển giao công 
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chức, người lao động thuộc Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng 

Sơn từ Văn phòng Quốc hội về Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn . 

- Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị maket, hội trường và các điều kiện 

cần thiết khác phục vụ buổi Lễ. 

- Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh làm đầu mối liên 

hệ, tiếp đón Đoàn đại biểu của Văn phòng Quốc hội đến làm việc tại tỉnh. 

 Trân trọng kính mời các đồng chí tham dự họp./. 

                                                                                                                                                     

Nơi nhận:                                                            
- Như thành phần mời họp;                                                                                                                                                                     

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Báo LS, Đài PT-TH tỉnh (đưa tin), 

- C, PVP UBND tỉnh, 

  các phòng: THNC, HCQT, TT TH-CB; 

- Lưu: VT, THNC (HXĐ). 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Phạm Hùng Trường 
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