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GIẤY MỜI 
Họp Tổ giúp việc Hội đồng thẩm định tự đánh giá, xếp loại kết quả thực 

hiện nhiệm vụ của UBND thành phố Lạng Sơn năm 2018 
 
 

 

Thực hiện Quyết định số 2460/QĐ-UBND ngày 30/11/2018 của UBND 
tỉnh Lạng Sơn về việc ban hành Quy định về đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện 
nhiệm vụ hằng năm đối với các sở, ban, ngành, các đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy 
ban nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh 
Lạng Sơn; 

Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức họp Tổ giúp việc Hội đồng thẩm định 
tự đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện nhiệm vụ của UBND thành phố Lạng 
Sơn năm 2018 với thành phần, thời gian và địa điểm như sau: 

I. Thành phần: 

Các thành viên Tổ giúp việc theo Quyết định số 5913/QĐ-UBND ngày 
04/12/2018 của Ủy ban nhân dân thành phố Lạng Sơn về việc Thành lập Tổ giúp 
việc Hội đồng thẩm định đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện nhiệm vụ đối với 
các cơ quan, đơn vị; UBND các phường xã và tự đánh giá, xếp loại kết quả thực 
hiện nhiệm vụ của UBND thành phố Lạng Sơn năm 2018. 

III. Thời gian: Từ 8 giờ 00 phút, ngày 06/12/2018 (thứ năm). 

 

IV. Địa điểm: Phòng họp II - UBND thành phố Lạng Sơn. 

Đề nghị thành viên Tổ giúp việc sắp xếp, bố trí công việc, báo cáo Thủ trưởng 

cơ quan, đơn vị và đến dự đúng thành phần, thời gian, địa điểm trên./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như thành phần; 
- C, PCVP, TTTĐT TP; 
- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 
CHÁNH VĂN PHÒNG  

 
 

 
 
 

Hoàng Thái Lâm 
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