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Số:  407 /GM-UBND 

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

 

TP. Lạng Sơn, ngày  30   tháng  9  năm 2019 

 
GIẤY MỜI  

Dự họp Hội đồng xét duyệt lao động hợp đồng tại các đơn vị  
trường học công lập trực thuộc UBND thành phố Lạng Sơn  

năm học 2019 - 2020 
____________________ 

 
 

   

Thực hiện Chương trình công tác tháng 10 năm 2019, UBND thành phố 
tổ chức họp Hội đồng xét duyệt lao động hợp đồng tại các đơn vị trường học 
công lập trực thuộc UBND thành phố Lạng Sơn năm học 2019 - 2020 với thành 
phần, thời gian và địa điểm như sau: 

 1. Thành phần:  

 Các thành viên Hội đồng và bộ phận giúp việc cho Hội đồng xét duyệt lao 
động hợp đồng các đơn vị trường học công lập trực thuộc UBND thành phố 
Lạng Sơn năm học 2019 – 2020 theo Quyết định số 3706/QĐ-UBND ngày 
24/9/2019 của UBND thành phố Lạng Sơn. 

 2. Thời gian: 8 giờ 00 phút, ngày 04 tháng 10 năm 2019 (Thứ sáu) 

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

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

(Giao Phòng Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị đầy đủ Hồ sơ đề nghị xét HĐLĐ; 
Phòng Nội vụ chuẩn bị Văn bản, tài liệu liên quan phục vụ cuộc họp) 

 
 
Nơi nhận: 
- Như thành phần; 
- C, PCVP; 
- Trang TT điện tử TP; 
- Lưu: VT.  

 

TL. CHỦ TỊCH 
CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

 
 

 
 

Hoàng Thái Lâm 
 


		2019-09-30T15:27:21+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!




