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TP. Lạng Sơn, ngày       tháng  9 năm 2022 

 
 
 

GIẤY MỜI 

Họp Hội đồng kiểm tra, sát hạch đối với các trường hợp tiếp nhận  

vào làm viên chức năm 2022 
_________________________ 

 

 Thực hiện Quyết định số 1943/QĐ-UBND ngày 09/8/2022 của Chủ tịch 

UBND thành phố Lạng Sơn về việc thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch tiếp 

nhận vào làm viên chức năm 2022. Đồng chí Nguyễn Văn Hạnh, Chủ tịch 

UBND thành phố, Chủ tịch Hội đồng triệu tập cuộc họp với thành phần, thời 

gian, địa điểm và nội dung sau: 
 

 1. Thành phần 

- Đ/c Nguyễn Văn Hạnh, Chủ tịch UBND thành phố, Chủ tịch Hội đồng – 

Chủ trì. 

- Thành viên Hội đồng kiểm tra, sát hạch đối với các trường hợp tiếp nhận 

vào làm viên chức năm 2022 (theo Quyết định số 1943/QĐ-UBND ngày 
09/8/2022 của Chủ tịch UBND thành phố); 

- Các thành viên Ban Giám sát đối với các trường hợp tiếp nhận vào làm 

viên chức năm 2022 (theo Quyết định số 1973/QĐ-UBND ngày 11/8/2022 của 
Chủ tịch UBND thành phố). 

 

2. Thời gian: Từ 13 giờ 30 phút, ngày 12 tháng 9 năm 2022 (thứ Hai). 

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

4. Nội dung: Thống nhất một số nội dung triển khai tổ chức kiểm tra, sát 

hạch các trường hợp tiếp nhận vào làm viên chức. 

5. Tổ chức thực hiện: 

- Phòng Nội vụ chuẩn bị hồ sơ, tài liệu phục vụ cho cuộc họp. 

- Văn phòng HĐND - UBND thành phố bố trí phòng họp. 

Trân trọng kính mời các đồng chí đến dự đúng thời gian, địa điểm trên. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như TP mời; 

- CPVP, QTM; 

- Lưu VT. 

 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Lăng Thị Trịnh 
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