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GIẤY MỜI 

Họp Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn 
 

Thực hiện Chương trình công tác, Đồng chí Lê Trí Thức - Quyền Chủ tịch 
UBND thành phố Lạng Sơn triệu tập cuộc họp để xem xét, quyết định một số nội 
dung, cụ thể như sau: 

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM: 

1. Thời gian: 14 giờ 00 phút ngày 15/5/2018 

2. Địa điểm: Phòng họp Trực tuyến, UBND thành phố Lạng Sơn 

II. NỘI DUNG XEM XÉT: 

1. Dự thảo Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 62-NQ/TU 
ngày 29/5/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về xây dựng và phát triển thành 
phố Lạng Sơn đến năm 2020. 

- Cơ quan trình: Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố 

- Thành phần mời: Thường trực HĐND thành phố; Thủ trưởng các phòng, 
ban chuyên môn thuộc thành phố; Lãnh đạo các đơn vị: Chi cục Thuế, Đội Quản 
lý TTĐT, Trung tâm PTQĐ, Đội QLTT số 1, Bảo hiểm xã hội, Chi cục Thống kê, 
UBND các phường, xã; Lãnh đạo và Chuyên viên Văn phòng HĐND-UBND 
thành phố. 

2. Dự thảo Đề án thành lập Trung tâm Hành chính công thành phố 
Lạng Sơn. 

- Cơ quan trình: Phòng Nội vụ thành phố 

- Thành phần mời dự họp: Thường trực HĐND thành phố; Thủ trưởng các 
phòng chuyên môn thuộc thành phố; Lãnh đạo các đơn vị: Chi nhánh Văn phòng 
ĐKĐĐ thành phố, Chi cục Thuế, Đội Quản lý TTĐT, Bảo hiểm xã hội, UBND 
các phường, xã; Lãnh đạo và Chuyên viên Văn phòng HĐND-UBND thành phố. 

3. Báo cáo kết quả triển khai thực hiện quý II năm 2018 Nghị quyết số 02-
NQ/TU ngày 12/8/2015 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh 
đạo, chỉ đạo của Đảng trong công tác quản lý trật tự xây dựng giai đoạn 2015-
2020; Nghị quyết số 28-NQ/TU ngày 03/5/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy về 
tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng trong công tác quản lý trật tự đô thị 
từ nay đến năm 2020. 

- Cơ quan trình: Đội Quản lý trật tự đô thị thành phố 

- Thành phần mời: Thường trực HĐND thành phố; Thủ trưởng các phòng, 
ban chuyên môn thuộc thành phố; Lãnh đạo các đơn vị: Chi cục Thuế, Đội Quản 



lý TTĐT, Trung tâm PTQĐ, UBND các phường, xã; Lãnh đạo và Chuyên viên 
Văn phòng HĐND-UBND thành phố. 

Lưu ý: Yêu cầu các đơn vị có nội dung trình chủ động gửi Đ/c Lãnh đạo 
UBND thành phố phụ trách khối xét duyệt trước nội dung văn bản và gửi file 
mềm tài liệu họp về Văn phòng HĐND - UBND thành phố (Đ/c Bùi Ngọc Tuyền, 
CV Quản trị mạng) chậm nhất 09 giờ 00 phút ngày 14/5/2018. 

Ủy ban nhân dân thành phố trân trọng kính mời các đồng chí đại biểu đến 
dự đúng thời gian và địa điểm trên./. 
 

Nơi nhận: 
- Như thành phần; 
- TT HĐND TP; 
- CT, PCT UBND TP; 
- CPVP, CV; QTM; 
- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 

Lăng Thị Trịnh 
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