
ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ LẠNG SƠN 

 
Số: 230/GM-UBND 

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

               
TP. Lạng Sơn, ngày  17 tháng 6 năm 2019 

GIẤY MỜI 
Dự chương trình đối thoại  giữa Lãnh đạo thành phố  
với Đại biểu các dân tộc thiểu số thành phố Lạng Sơn  

 

 

Thực hiện Kế hoạch số 43/KH-UBND ngày 04/4/2019 của Ban Chỉ đạo 
Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Lạng Sơn, tại Phiên trù bị Đại hội 
đại biểu các dân tộc thiểu số thành phố Lạng Sơn lần thứ III năm 2019, 
UBND thành phố tổ chức chương trình đối thoại giữa lãnh đạo thành phố với 
đại biểu các dân tộc thiểu số thành phố Lạng Sơn. 

UBND thành phố trân trọng kính mời đại biểu dự Chương trình đối 
thoại, cụ thể như sau:  

1. Thành phần: 

- Trân trọng kính mời  Đồng chí Bí thư Thành ủy (Chủ trì chương trình); 

- Trân trọng kính mời  Đồng chí Chủ tịch UBND thành phố (đồng chủ trì 
chương trình); 

- Thủ trưởng các phòng chuyên môn thuộc UBND thành phố; 

- Lãnh đạo các đơn vị: Đội Quản lý TTĐT, Chi cục Thuế, Trung tâm 
PTQĐ, Ban QLDA đầu tư XD; Đội QLTT số 1; Ban Quản lý chợ Giếng Vuông; 
Lãnh đạo UBND các phường, xã. 

- Lãnh đạo và Chuyên viên Văn phòng HĐND-UBND thành phố. 

2. Thời gian: 15 giờ 40 phút, ngày 18/6/2019 (thứ Ba).  

3. Địa điểm: Hội trường Thành ủy - UBND thành phố.  

4. Tổ chức thực hiện: 

- Giao Văn phòng HĐND - UBND chuẩn bị các điều kiện tổ chức chương 
trình đối thoại. 

- Các đơn vị dự họp tham mưu giải trình nội dung liên quan lĩnh vực phụ trách. 

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 mời; 
- CPVP, CVVP, QTM; 
- Lưu: VT. 

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

 
 

 
 

Lăng Thị Trịnh 
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