ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ LẠNG SƠN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 373 /GM-UBND

TP. Lạng Sơn, ngày 09 tháng 9 năm 2020

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY MỜI
Dự Hội nghị trực tuyến tuyên truyền, bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng
công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham
nhũng; công tác hòa giải tranh chấp đất đai và giải quyết tranh chấp
đất đai trên địa bàn thành phố Lạng Sơn
Thực hiện Kế hoạch số 235/KH-UBND ngày 08/9/2020 của Ủy ban nhân
dân thành phố về tổ chức Hội nghị trực tuyến tuyên truyền, bồi dưỡng nghiệp
vụ, kỹ năng công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống
tham nhũng; công tác hòa giải tranh chấp đất đai và giải quyết tranh chấp đất đai
trên địa bàn thành phố Lạng Sơn. UBND thành phố tổ chức Hội nghị trực tuyến
với nội dung cụ thể như sau:
1. Thành phần mời
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố;
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND thành phố;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố;
- Hội Nông dân thành phố;
- Văn phòng Thành ủy; Các ban, đảng thuộc Thành ủy;
- Lãnh đạo, công chức, viên chức các phòng, ban, đơn vị;
- Đảng ủy và UBND các phường, xã
- Bí thư chi bộ, Khối trưởng, Trưởng thôn, Trưởng ban công tác mặt trận
các khối, thôn trên địa bàn thành phố (do UBND phường, xã mời)
(Có danh sách chi tiết các thành phần kèm theo Giấy mời).
2. Thời gian: 01 ngày, ngày 12/9/2020 (Thứ Bảy).
Buổi sáng bắt đầu từ 08h00; Buổi chiều bắt đầu từ 14h00. Đề nghị các
thành phần dự Hội nghị đến trước 15 phút để ổn định chỗ ngồi.
3. Địa điểm: Hội trường Thành ủy - UBND thành phố (Số 02 Lê Lợi,
phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn).
4. Nội dung: Hội nghị trực tuyến tuyên truyền, bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ
năng công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham
nhũng; công tác hòa giải tranh chấp đất đai và giải quyết tranh chấp đất đai.

5. Báo cáo viên
Đồng chí Đinh Văn Minh - Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thanh tra Chính phủ
(do Thanh tra tỉnh Lạng Sơn mời).
6. Công tác chuẩn bị
- Văn phòng HĐND-UBND thành phố:
+ Phối hợp với Viễn thông Lạng Sơn các điều kiện cần thiết phục vụ Hội
nghị trực tuyến. Kiểm tra chạy thử đường truyền trực tuyến tại các điểm cầu
vào 14 giờ ngày 11/9/2020.
+ Cử công chức phối hợp với nhân viên y tế của Trung tâm y tế thành phố
hỗ trợ đo thân nhiệt, phát khẩu trang cho các thành phần tham dự Hội nghị.
- Trung tâm y tế thành phố: Chuẩn bị các máy đo thân nhiệt, cử 4 nhân
viên y tế hỗ trợ, phối hợp với Văn phòng HĐND-UBND thành phố tiến hành đo
thân nhiệt, phát khẩu trang (do ban Tổ chức Hội nghị chuẩn bị) cho các thành
phần dự Hội nghị trước khi vào Hội trường.
- Thanh tra thành phố: phối hợp cùng phòng Tư pháp thành phố tiếp
nhận tài liệu từ Thanh tra tỉnh Lạng Sơn cấp phát cho đại biểu dự Hội nghị.
- Phòng Tư pháp thành phố: Cấp phát kinh phí Chế độ chi hội nghị cho
các thành phần tham gia Hội nghị theo quy định.
- Trung tâm Văn hóa - Thể thao thành phố: Bố trí Hội trường, Nhà
Đa năng và chuẩn bị tốt các điều kiện cơ sở vật chất khác như: Công tác vệ
sinh trong, ngoài Hội trường, âm thanh, ánh sáng phục vụ Hội nghị.
UBND thành phố Lạng Sơn trân trọng kính mời các đồng chí đại biểu đến
dự đúng thời gian và địa điểm trên./.
Nơi nhận:
- Như thành phần mời;
- C, PVP;
- CT, PCT UBND TP;
- Trang TTĐT TP;
- Lưu: VT, QTM.
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