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Lạng Sơn, ngày  24  tháng  9 năm 2021 
 

 

GIẤY MỜI  

Bổ sung thành phần họp chuyên đề xem xét 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, định hướng đến năm 2030 

  

Kính gửi: Cục Thống kê tỉnh 

 

Ngày 22/9/2021 UBND tỉnh đã ban hành Giấy mời số 397/GM- UBND 

về họp chuyên đề xem xét 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, 

định hướng đến năm 2030, UBND tỉnh mời bổ sung thành phần là đại diện Lãnh 

đạo Cục Thống kê tỉnh tham dự cuộc họp, cụ thể như sau:  

1. Thời gian: Từ 14 giờ 30 phút, ngày 25/9/2021 (thứ Bảy). 

2. Địa điểm: tại phòng họp tầng 4, trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh. 

3. Nội dung: xem xét dự thảo Báo cáo thực trạng nguồn nhân lực của 

tỉnh; 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, định hướng đến năm 2030.  

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

19 khi đến dự họp. 

Trân trọng kính mời đồng chí tham dự./.  

 (Gửi kèm theo Giấy mời số 397/GM-UBND ngày 22/9/2021 trên Hệ 

thống Quản lý văn bản và điều hành VNPT-iOffice). 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Sở Nội vụ;  

- C, PVP UBND tỉnh,  

các phòng HCQT, THNC;  

  - Lưu VT, THNC(HXĐ).  

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 
 

 
 

Phạm Hùng Trường 
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