
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LẠNG SƠN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:          /GM-UBND Lạng Sơn, ngày       tháng  6  năm 2022 

 

GIẤY MỜI 

Dự Hội nghị công bố kết quả chính thức Tổng điều tra kinh tế  

và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 
 

 

 Thực hiện Công văn số 220/BCĐTW-TTT ngày 23/6/2022 của Ban Chỉ 

đạo Tổng điều tra kinh tế Trung ương về mời dự Hội nghị công bố kết quả chính 

thức Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021, UBND tỉnh 

mời dự Hội nghị trực tuyến như sau: 

1. Thành phần: 

- Đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban 

Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2021 tỉnh Lạng Sơn; 

- Lãnh đạo: Cục Thống kê, Sở Nội vụ; 

- Thành phố Lạng Sơn, các huyện Cao Lộc, Văn Lãng: Trưởng Ban Chỉ 

đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2021 và lãnh đạo Phòng Nội vụ; 

- Tổ Thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2021 

tỉnh Lạng Sơn (các công chức của Cục Thống kê);  

- Tổ công tác Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 (các công chức của Sở 

Nội vụ).  

2. Thời gian: 1/2 ngày, từ 14h00, ngày 29/6/2022 (thứ Tư). 

3. Địa điểm: Hội trường 1, Cục Thống kê. 

4. Tổ chức thực hiện 

- Giao Cục Thống kê chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ cập nhật tài liệu do 

Tổng cục Thống kê gửi; in sao tài liệu và chuẩn bị các điều kiện phục vụ Hội nghị;  

- Cục Thống kê và Sở Nội vụ mỗi đơn vị chuẩn bị 01 bài phát biểu của 

đồng chí Trưởng Ban Chỉ đạo (không quá 3 trang) về kinh nghiệm tổ chức Tổng 

điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn; những khó 

khăn, vướng mắc và kiến nghị của tỉnh khi tổ chức triển khai thực hiện; gửi Văn 

phòng UBND tỉnh trong sáng ngày 28/6/2022.  

UBND tỉnh kính mời các thành phần dự họp./. 
 

Nơi nhận:  
- Như thành phần mời dự họp; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Báo LS, Đài PTTH tỉnh (đưa tin);  

- C, PVP UBND tỉnh, 

  các phòng CM, TH-CB; 

- Lưu: VT, THNC (ĐTK).    

TL. CHỦ TỊCH 
CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 
 

 

 

Phạm Hùng Trường   
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