
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LẠNG SƠN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /GM-UBND Lạng Sơn, ngày       tháng 9 năm 2022 

 

GIẤY MỜI 

Họp chuyên đề xem xét dự thảo Quyết định của UBND tỉnh bổ sung tiêu chuẩn, 

định mức xe ô tô chuyên dùng trang bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc 

phạm vi quản lý của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Lạng Sơn ban hành kèm theo 

Quyết định số 32/2020/QĐ-UBND ngày 05/8/2020 của UBND tỉnh 

 

 Thực hiện chương trình công tác tháng 9/2022, đồng chí Đoàn Thu Hà, Phó 

Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức cuộc họp chuyên đề với nội dung như sau: 

 1. Thành phần:  

 - Đồng chí Đoàn Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Chủ trì; 

- Các lãnh đạo liên quan và bộ phận chuyên môn của Sở Tài chính.  

- Đại diện lãnh đạo các Sở: Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư, Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch. 

- Đại điện lãnh đạo Trung tâm Xúc tiến đầu tư thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư, 

Ban Quản lý Công viên địa chất Lạng Sơn thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

 2. Thời gian: từ 14 giờ 30 phút, ngày 26/9/2022 (thứ Hai). 

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

 4. Nội dung: xem xét dự thảo Quyết định của UBND tỉnh bổ sung tiêu 

chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng trang bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị 

thuộc phạm vi quản lý của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Lạng Sơn ban hành kèm 

theo Quyết định số 32/2020/QĐ-UBND ngày 05/8/2020 của UBND tỉnh. 

5. Phân công chuẩn bị 

- Sở Tài chính chuẩn bị các nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp; in đủ tài 

liệu phát cho các thành phần dự họp và báo cáo nội dung trên tại cuộc họp. 

- Các thành phần dự họp chủ động nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị ý kiến tham gia. 

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

 
 

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- C, PCVP UBND tỉnh,  

  các phòng CM, HCQT, THCB;  

- Lưu: VT, KT(NTA). 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

Dương Văn Chiều 
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