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              TP. Lạng Sơn, ngày 10  tháng 6 năm 2019 
 

GIẤY MỜI  
Họp Hội đồng thi đua khen thưởng thành phố 

______________________ 
 
 
 

 

  

 Thực hiện chương trình công tác năm, UBND thành phố Lạng Sơn tổ 
chức họp Hội đồng thi đua khen thưởng thành phố với nội dung, thành phần, 
thời gian và địa điểm như sau: 

 1. Nội dung: 

- Xét danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng của các tập thể và cá 
nhân ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2018-2019; 

- Xét khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tich tại Đại hội dân tộc 
thiểu số lần thứ III, năm 2019. 

 - Xét khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích công tác hội và  
phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2014-2019. 

- Xét khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào thi 
đua yêu nước “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2014-2019. 

 2. Thành phần 

Các đồng chí là thành viên Hội đồng thi đua, khen thưởng thành phố 
(Theo Quyết định số 3371/QĐ-UBND ngày 01/6/2018 của UBND thành phố).  

 (Phòng Nội vụ phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố chuẩn 
bị hồ sơ, tài liệu phục vụ cuộc họp). 

 3. Thời gian:  8 giờ 00 phút ngày 12 tháng 6 năm 2019. 

4. Địa điểm: Phòng họp I - UBND thành phố Lạng Sơn. 

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

 

Nơi nhận: 
- Như thành phần; 
- Lưu VT. 
 

TL. CHỦ TỊCH 
CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 

  Hoàng Thái Lâm 
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