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GIẤY MỜI 

Họp Ban Tổ chức cuộc thi trực tuyến 

 tìm hiểu về cải cách hành chính tỉnh Lạng Sơn năm 2022 

 

Để chuẩn bị tốt các nội dung tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về cải 

cách hành chính tỉnh Lạng Sơn năm 2022, Ban Tổ chức cuộc thi kính mời các 

thành viên Ban Tổ chức, Ban Đề thi, Ban Giám khảo và Tổ thư ký giúp việc 

cuộc thi dự họp để thống nhất một số nội dung cụ thể như sau: 

1. Thành phần 

- Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, 

Trưởng ban Tổ chức cuộc thi. 

- Các thành viên Ban Tổ chức cuộc thi được thành lập theo Quyết định số 

1364/QĐ-UBND ngày 20/8/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh. 

- Các thành viên Ban Đề thi, Ban Giám khảo và Tổ thư ký giúp việc cuộc thi 

được thành lập theo Quyết định số 87/QĐ-BTCCT, Quyết định số 88/QĐ-BTCCT 

và Quyết định số 89/QĐ-BTCCT ngày 23/8/2022 của Ban Tổ chức cuộc thi. 

- Đại diện Trung tâm Chuyển đổi số, Sở Thông tin và Truyền thông. 

2. Nội dung 

Thông qua Thể lệ cuộc thi và thống nhất một số nội dung tổ chức cuộc thi 

trực tuyến tìm hiểu về cải cách hành chính tỉnh Lạng Sơn năm 2022. 

3. Thời gian, địa điểm 

- Thời gian: từ 14 giờ 00’, ngày 14/9/2022 (thứ Tư). 

- Địa điểm: phòng họp trực tuyến tầng 3, trụ sở UBND tỉnh. 

4. Phân công chuẩn bị 

Sở Nội vụ chuẩn bị tài liệu, báo cáo nội dung tại cuộc họp; các thành phần dự 

họp chủ động nghiên cứu tài liệu, tham gia ý kiến tại cuộc họp (tài liệu gửi kèm 

theo giấy mời này). 

Trân trọng kính mời các thành phần tham dự./. 

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 

- C, PCVP UBND tỉnh,  

các phòng CM, HCQT, THCB; 

- Lưu: VT, THNC (LTH). 

 

 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 
 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH 

Dương Xuân Huyên 
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