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GIẤY MỜI 
Dự họp giao ban giải quyết công việc Tháng 6/2021 

 

 Thực hiện Quy chế làm việc, UBND thành phố tổ chức hop̣ giao ban giải 

quyết công việc Tháng 6/2021 như sau: 

1. Thành phần: 

- Trân trọng kính mời Thường trực Thành ủy; 

- Trân trọng kính mời Thường trực HĐND thành phố; 

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

- Lãnh đạo Ủy ban MTTQVN thành phố; 

- Lãnh đạo các Ban xây dựng đảng (Ban Tổ chức, Ban Tuyên Giáo, Ủy ban 

Kiểm tra, Ban Dân Vận, Văn phòng Thành ủy); 

- Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thành phố; 

- Lãnh đạo Ban Chỉ huy quân sự thành phố; 

- Lãnh đạo Công an thành phố; 

- Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc thành phố (có danh sách kèm theo); 

- Chủ tịch UBND các phường, xã; 

- Chánh Văn phòng, các Phó Chánh Văn phòng và Chuyên viên Văn phòng 

HĐND - UBND thành phố. 

2. Thời gian: 14 giờ 00 phút, ngày 21/6/2021 (Thứ Hai). 

3. Địa điểm: Phòng họp Trực tuyến, trụ sở HĐND-UBND thành phố. 

4. Nội dung: Đánh giá kết quả công tác tháng 6/2021, triển khai nhiệm vu ̣

công tác tháng 7/2021 và môṭ số nhiệm vu ̣phát sinh theo yêu cầu công việc. 

5. Tổ chức thực hiện: 

5.1. Văn phòng HĐND-UBND thành phố: 

Chuẩn bi ̣dư ̣thảo Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xa ̃hôị, quốc phòng - 

an ninh tháng 6/2021; Báo cáo tổng hơp̣ rà soát viêc̣ thưc̣ hiêṇ nhiêṃ vu ̣các cơ 

quan, đơn vi ̣ trong tháng 6/2021. Chuẩn bị các điều kiện cần thiết phục vụ cuộc 

họp giao ban. 



5.2. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vi:̣ Báo cáo kết quả tình hình thưc̣ hiêṇ 

nhiêṃ vu;̣ chuẩn bi ̣nôị dung liên quan, tham gia ý kiến taị cuôc̣ hop̣. 

Đề nghị các thành phần dự họp thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch 

bệnh covid-19 theo quy định. 

Ủy ban nhân dân thành phố Lạng Sơn trân trọng kính mời./. 

 

Nơi nhận: 

- Như thành phần mời; 

- CT, PCT UBND TP; 

- C, PCVP, CV; 

- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Lăng Thị Trịnh 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DANH SÁCH  

Mời dự họp giao ban giải quyết công việc tháng 6/2021 

______________________ 

 

1. Đội Quản lý TTĐT thành phố; 

2. Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố; 

3. Trung tâm Văn hóa - Thông tin thành phố; 

4. Trung tâm y tế thành phố; 

5. Ban Quản lý chợ Giếng Vuông; 

6. Ban Quản lý dự án ĐTXD thành phố; 

7. Chi cục thuế thành phố; 

8. Chi cục thống kê; 

9. Đội Quản lý thị trường số 1; 

10.  Hội Đông y; 

11.  Chữ thập đỏ; 

12.  Hạt Kiểm lâm; 

13. Trung tâm DVNN thành phố; 

14.  Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai thành phố. 
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