
 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ LẠNG SƠN 

 

Số: 566 /GM-UBND  

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

 
   TP. Lạng Sơn, ngày 27 tháng 11 năm 2018 

 
 

GIẤY MỜI 
Họp Hội đồng thẩm định đánh giá, xác định Chỉ số CCHC các cơ quan 

chuyên môn, UBND các phường, xã năm 2018 
 

 

 
Thực hiện Chương trình công tác và Kế hoạch cải cách hành chính năm 

2018, UBND thành phố tổ chức họp Hội đồng thẩm định để đánh giá, xác 
định Chỉ số CCHC các cơ quan chuyên môn, UBND các phường, xã năm 
2018 với thành phần, thời gian và địa điểm như sau: 

 

1. Thành phần: 
 - Các thành viên Hội đồng theo Quyết định số 5042/QĐ-UBND ngày 
05/10/2018 của UBND thành phố về việc thành lập Hội đồng thẩm định đánh giá, 
xác định Chỉ số CCHC các cơ quan chuyên môn, UBND các phường, xã và tự đánh 
giá xác định Chỉ số CCHC của Ủy ban nhân dân thành phố Lạng Sơn năm 2018. 
 - Các thành viên Tổ Giúp việc theo Quyết định số 5049/QĐ-UBND ngày 
05/10/2018 của UBND thành phố về việc thành lập Tổ Giúp việc Hội đồng thẩm 
định đánh giá, xác định Chỉ số CCHC các cơ quan chuyên môn, UBND các phường, 
xã và tự đánh giá xác định Chỉ số CCHC của Ủy ban nhân dân thành phố Lạng Sơn 
năm 2018. 

- Đại diện lãnh đạo các Phòng: Lao động thương binh và Xã hội; Tài 
nguyên và Môi trường; Giáo dục và Đào tạo. 

- Lãnh đạo UBND các phường, xã phụ trách công tác cải cách hành chính. 
 

2. Thời gian: Từ 14 giờ 00 phút, ngày 29/11/2018 (Thứ năm). 
 

3. Địa điểm: Phòng họp trực tuyến, UBND thành phố Lạng Sơn. 
 

 (Giao Phòng Nội vụ và Tổ Giúp việc chuẩn bị các tài liệu phục vụ cuộc họp) 
Trân trọng kính mời các đồng chí đến dự đúng thành phần, thời gian, địa 

điểm trên./. 
 
 

 

Nơi nhận: 
- Như thành phần; 
- C, PCVP, Trang TTĐT Thành phố; 
- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 
CHÁNH VĂN PHÒNG  

 

 
 
 

Hoàng Thái Lâm 
 
 


		2018-11-27T15:58:16+0700
	Việt Nam
	Ủy ban Nhân dân thành phố Lạng Sơn
	Ủy ban Nhân dân thành phố Lạng Sơn<ubndtpls@langson.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




