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

TỈNH LẠNG SƠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:             /GM-UBND  Lạng Sơn, ngày        tháng 01 năm 2021 

 

GIẤY MỜI 

Dự Hội nghị tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng năm 2020 

và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021 

 

UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua, công tác khen 

thưởng năm 2020 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021 như sau: 

I. THÀNH PHẦN 

1. Đại biểu Trung ương (có giấy mời riêng) 

- Lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương;  

- Lãnh đạo, chuyên viên Vụ III, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương. 

2. Đại biểu tỉnh 

- Thường trực Tỉnh uỷ;  

- Thường trực HĐND tỉnh;                         Có giấy mời riêng 

- Lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;        

- Lãnh đạo UBND tỉnh; 

- Các thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh; 

- Đại diện lãnh đạo và cán bộ phụ trách công tác thi đua, khen thưởng của 

các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, các doanh nghiệp Trung ương, doanh nghiệp 

tỉnh (các đơn vị trong cụm thi đua của tỉnh). 

3. Đại biểu các huyện, thành phố 

- Đại diện lãnh đạo Huyện ủy, Thành ủy; 

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

- Lãnh đạo Phòng Nội vụ và cán bộ chuyên trách công tác thi đua, khen 

thưởng của các huyện, thành phố; 

4. Các tập thể, cá nhân báo cáo tham luận (có danh sách gửi kèm); 

5. Các tập thể, cá nhân được khen thưởng (giao Sở Nội vụ mời); 

6. Phóng viên Thông tấn xã Việt Nam, Báo Nhân dân, Báo Tiền phong 

thường trú tại Lạng Sơn; Báo Lạng Sơn, Đài Phát thanh và Truyền hình Lạng 

Sơn; Tạp chí Văn nghệ Xứ Lạng.  

II. THỜI GIAN 

01 buổi, từ 8 giờ 00 phút, ngày 06 tháng 02 năm 2021 (thứ Bảy). 
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III. ĐỊA ĐIỂM 

Tại Trung tâm hội nghị tỉnh Lạng Sơn. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Nội vụ chuẩn bị tài liệu phục vụ Hội nghị tổng kết phong trào thi 

đua, công tác khen thưởng năm 2020 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021; 

chủ động phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh thực hiện báo cáo tổng 

kết bằng phóng sự. 

2. Đài phát Thanh và Truyền hình tỉnh phối hợp với Sở Nội vụ xây dựng 

phóng sự phản ánh kết quả công tác thi đua, khen thưởng năm 2020; phương 

hướng, nhiệm vụ năm 2021. 

3. UBND các huyện có trách nhiệm bố trí xe đưa đón đại biểu là tập thể, 

cá nhân, hộ gia đình (trên địa bàn huyện quản lý) có tên trong danh sách khen 

thưởng và báo cáo tham luận tại hội nghị. 

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

 

 Nơi nhận:                                              
- Như thành phần mời; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 
- Ban TĐKT Sở Nội vụ; 

- C, PCVP UBND tỉnh, các Phòng: 

  KG-VX, TH-NC, KT, HC-QT, TH-CB; 

- Lưu: VT, KG-VX (NTB).                                                           

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

  

 

 

 

 

Phạm Hùng Trường 
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