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GIẤY MỜI 

Làm việc với Đoàn khảo sát của Bộ Nội vụ 

 

 

Thực hiện Công văn số 1215/UBND-NV ngày 13/9/2022 của Sở Nội vụ 

tỉnh Lạng Sơn về việc phối hợp làm việc với Đoàn Công tác của Bộ Nội vụ khảo 

sát về tổ chức, hoạt động của chính quyền cấp xã.  

UBND thành phố tổ chức làm việc với Đoàn khảo sát Bộ Nội vụ với 

thành phần, nội dung như sau: 

 1. Thành phần 

  - Đ/c Nguyễn Thị Hồng Vân - Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn; 

  - Đại diện Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Ban Tổ chức, Ban Dân 

vận, Ban Tuyên giáo Thành ủy; 

  - Đại diện lãnh đạo các cơ quan chuyên môn: Văn phòng HĐND và 

UBND, Phòng Nội vụ, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Kinh tế, Phòng Tư 

pháp, Phòng Văn hóa - Thông tin, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, 

Phòng Quản lý đô thị thành phố; 

  - Đại diện Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, 

tổ chức chính trị - xã hội phường Tam Thanh vàxã Mai Pha;  

  - Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn, khối phố, Trưởng Ban công tác mặt trận 3 

khối thuộc Phường Tam Thanh và 3 thôn của xã Mai Pha(đề nghị UBND các 

phường, xã: Tam Thanh, xã Mai Pha mời giúp). 

 2. Thời gian: Từ 14 giờ 00 phút, ngày 15/9/2022 (Thứ Năm). 

 3. Địa điểm: Phòng họp trực tuyến, trụ sở HĐND -UBND thành phố; số 2 

đường Lê Lợi, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn. 

 4. Nội dung: Khảo sát thực tiễn tại địa phương về tổ chức, hoạt động của 

chính quyền cấp xã. 

 5. Tổ chức thực hiện: 

  5.1. Văn phòng HĐND - UBND thành phố: Bố trí địa điểm, biển tên đại 

biểu, công tác hậu cần phục vụ buổi làm việc với Đoàn khảo sát của Bộ Nội vụ. 

  5.2. Phòng Nội vụ: Chuẩn bị nội dung báo cáo về hoạt động của chính 

quyền cấp xã giai đoạn 2016 - 2021;  Phối hợp với Văn phòng HĐND - UBND 

thành phố chuẩn bị các điều kiện cần thiết để làm việc với Đoàn khảo sát của Bộ 

Nội vụ; cử 02 đồng chí công chức phối hợp công chức Văn phòng thực hiện 

nhiệm vụ hậu cần. 
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  5.3. UBND phường Tam Thanh, UBND xã Mai Pha 

  - Bố trí thành phần tham dự khảo sát đầy đủ. 

  - In phiếu khảo sát (đính kèm Giấy mời) phát cho các thành phần được 

mời dự làm việc với Đoàn khảo sát của Bộ Nội vụ để nghiên cứu, điền đầy đủ 

các thông tin trong phiếu trước và nộp lại cho Đoàn khảo sát sau khi kết thúc 

buổi làm việc. 

  - Chủ động nghiên cứu dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về cán 

bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, 

tổ dân phố để tham gia đóng góp ý kiến. 

  - Kiến nghị với Đoàn khảo sát đối với những nội dung bất cập về tổ chức 

hoạt động, về chế độ chính sách …trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại địa 

phương. 

5.4. Trung tâm Văn hóa - Thể thao thành phố: Chuẩn bị Ma-két phục vụ 

Chương trình khảo sát, hoàn thành trước 11h00 ngày 15/9/2022(có nội dung 

maket kèm theo). 

  5.5.Các thành phần dự họp: Chuẩn bị ý kiến phát biểu nội dung liên 

quan theo chức năng, nhiệm vụ. 

  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, các PCT UBND TP (b/c); 

- C, PVP, CV; 

- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Lăng Thị Trịnh 
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ĐOÀN CÔNG TÁC CỦA BỘ NỘI VỤ 
__________________ 

 

 
CHƯƠNG TRÌNH KHẢO SÁT 

VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CHÍNH QUYỀN CẤP XÃ  

TẠI THÀNH PHỐ LẠNG SƠN 

 

 

 

TP. Lạng Sơn, ngày 15 tháng 9 năm 2022 
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