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GIẤY MỜI 

Thẩm định kế hoạch biên chế năm 2020 của UBND thành phố Lạng Sơn 
  

 

Thực hiện Nghị định số 21/2010/NĐ-CP ngày 08/3/2010 của Chính phủ 
về quản lý biên chế công chức (sau đây viết tắt là Nghị định số 21/2010/NĐ-
CP); Thông tư số 07/2010/TT-BNV ngày 26/7/2010 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 
hướng dẫn thực hiện một số điều quy định tại Nghị định số 21/2010/NĐ-CP. 

Thực hiện Văn bản số 442 /SNV-TCBC&TCPCP, ngày 02/5/2019 của Sở 
Nội vụ về việc xây dựng kế hoạch biên chế công chức và số lượng người làm 
việc năm 2020,  

UBND thành phố Lạng Sơn tổ chức họp thẩm định Kế hoạch biên chế 
năm 2020 với thành phần, thời gian và địa điểm như sau: 

1. Thành phần: 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố; 

- Thường trực HĐND thành phố; 

- Đại diện lãnh đạo các cơ quan chuyên môn; đơn vị sự nghiệp trực thuộc; 

- Đại diện lãnh đạo Hội Đông y, Chữ thập đỏ thành phố; 

- Đại diện lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, Ban quản lý chợ 
Giếng Vuông; 

- Công chức, viên chức phụ trách công tác tổ chức cán bộ của Phòng Nội 
vụ, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố. 

2. Thời gian: Từ 14 giờ 00 phút, ngày 07/6/2019 (Thứ Sáu). 

3. Địa điểm: Phòng họp trực tuyến - UBND thành phố. 

Trân trọng kính mời các đồng chí đến dự đúng thành phần, thời gian, địa 
điểm như trên./. 

(Giao phòng Nội vụ chuẩn bị tài liệu phục vụ cuộc họp). 
 

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

TL. CHỦ TỊCH  
CHÁNH VĂN PHÒNG 
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