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GIẤY MỜI 

Họp xem xét dự thảo Tờ trình của Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh  

và dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về nâng cao chất 

lượng nguồn nhân lực tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2021-2025 

 

Thực hiện Chương trình công tác tháng 6/2021, đồng chí Dương Xuân 

Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức họp xem xét dự 

thảo Tờ trình của Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh và dự thảo Nghị quyết 

của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tỉnh 

Lạng Sơn, giai đoạn 2021-2025, cụ thể như sau: 

1. Thành phần 

- Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân 

dân tỉnh - Chủ trì; 

- Đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các Sở, 

ngành, cơ quan: Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Giáo dục và Đào tạo, Lao động, 

Thương binh và Xã hội, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng 

Ủy ban nhân dân tỉnh. 

2. Thời gian: Từ 13 giờ 30 phút, ngày 25/6/2021 (thứ Sáu). 

3. Địa điểm: tại phòng họp tầng 3, trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh. 

4. Nội dung: xem xét dự thảo Tờ trình của Ban cán sự đảng Ủy ban nhân 

dân tỉnh và dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về nâng cao 

chất lượng nguồn nhân lực tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2021-2025 (dự thảo lần 2). 

5. Phân công chuẩn bị 

5.1. Sở Nội vụ chuẩn bị hồ sơ, tài liệu, chủ động chuyển tài liệu (trong 

buổi sáng ngày 23/6/2021) cho các cơ quan dự họp nghiên cứu. 

5.2. Các thành phần dự họp chủ động nghiên cứu kỹ lưỡng các văn bản, 

chuẩn bị ý kiến phát biểu tại cuộc họp. 

5.3. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chuẩn bị phòng họp, công tác lễ tân 

phục vụ cuộc họp. 

(Dự thảo Tờ trình và Nghị quyết được gửi kèm theo trên Hệ thống Quản 

lý văn bản và điều hành VNPT - iOffice) 

Đề nghị các đại biểu nghiêm túc thực hiện biện pháp phòng dịch Covid-

19 khi đến dự họp. 
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Trân trọng kính mời các thành phần tham dự./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- CPVP UBND tỉnh,  

  các phòng CM, HC-QT, TT TH-CB; 

- Lưu: VT, THNC (HXĐ). 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Phạm Hùng Trường 
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