
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ LẠNG SƠN 
________________ 

 

Số:         /GM-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

             

            TP. Lạng Sơn, ngày  13  tháng 9 năm 2022 

 

GIẤY MỜI  
Họp Hội đồng thi đua khen thưởng thành phố 

______________________ 
 

 
 

 

  

 Thực hiện chương trình công tác, UBND thành phố Lạng Sơn tổ chức họp 

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố để xét khen thưởng thành tích chào 

mừng kỷ niệm 20 năm thành lập thành phố Lạng Sơn (17/10/2002 - 17/10/2022) 

với thành phần, thời gian và địa điểm như sau: 

 1. Thành phần  

Các đồng chí là thành viên Hội đồng thi đua, khen thưởng thành phố 

(Theo Quyết định số 2511/QĐ-UBND ngày 09/10/2020 của UBND thành phố).  

 2. Thời gian: 14 giờ 00 phút (Thứ tư) ngày 14 tháng 9 năm 2022. 

3. Địa điểm: Phòng họp Trực tuyến - UBND thành phố Lạng Sơn. 

4. Tổ chức thực hiện:  

- Phòng Nội vụ thành phố chuẩn bị hồ sơ, tài liệu phục vụ cuộc họp; 

- Văn phòng HĐND-UBND thành phố chuẩn bị các điều kiện phục vụ 

cuộc họp. 

(Có tài liệu gửi kèm trên mạng iOffice) 

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 

 
 

 

 

Lăng Thị Trịnh 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

CHƯƠNG TRÌNH 

Họp Hội đồng Thi đua, khen thưởng thành phố 

(Kèm theo Giấy mời số 462/GM-UBND ngày 13/9/2022 của UBND TP) 

 

STT Nội dung Thực hiện 

1 

 

Ổn định tổ chức, giới thiệu thành phần 

dự Hội nghị 

Văn phòng HĐND - UBND 

2 

 

Phát biểu chỉ đạo  Lãnh đạo UBND thành phố 

3 

 

 

Báo cáo kết quả tổng hợp hồ sơ khen 

thưởng thành tích chào mừng kỷ niệm 

20 năm thành lập thành phố Lạng Sơn 

(17/10/2002 - 17/10/2022)  

Phòng Nội vụ thành phố 

4 

 

Phát biểu thảo luận của các thành viên Hội 

đồng 

Các thành viên Hội đồng Thi 

đua – Khen thưởng thành phố 

5 

 

Kết luận Hội nghị Lãnh đạo UBND thành phố 
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