
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ LẠNG SƠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:          /GM-UBND TP. Lạng Sơn, ngày       tháng 9 năm 2022 

 

 

GIẤY MỜI 

Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc chuyên đề đẩy mạnh cải cách thủ tục 

hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành  

phục vụ người dân, doanh nghiệp 

 

Thực hiện Giấy mời số 386/GM-UBND ngày 12/9/2022 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về Hội nghị trực tuyến toàn quốc chuyên đề đẩy mạnh cải cách thủ tục 

hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, 

doanh nghiệp, UBND thành phố trân trọng kính mời dự Hội nghị trực tuyến như sau: 

1. Thành phần 

- Đ/c Chủ tịch UBND thành phố;  

- Đại diện lãnh đạo các đơn vị: phòng Nội vụ, Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế, 

Tư pháp, Lao động thương binh và xã hội, Tài nguyên và Môi trường, Quản lý đô 

thị, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa - Thông tin thành phố; 

- Chủ tịch UBND các phường, xã;  

- Lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng HĐND-UBND thành phố. 

2. Thời gian: từ 8 giờ 00 phút, ngày 15/9/2022 (thứ Năm).  

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

4. Nội dung: Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc chuyên đề đẩy mạnh cải cách 

thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người 

dân, doanh nghiệp 

Giao Văn phòng HĐND-UBND thành phố chuẩn bị các điều kiện cho 

cuộc họp trực tuyến.  

(Tài liệu họp được gửi kèm theo Giấy mời đề nghị các thành phần tham 

dự tự nghiên cứu trước tài liệu). 

UBND thành phố trân trọng kính mời các thành phần tham dự đúng thời 

gian và địa điểm trên./. 

 
Nơi nhận:  
- Như thành phần mời; 

- CT, PCT UBND TP;  

- CPVP, CV; 

- QTM; 

- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

Vũ Lê Dũng 
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