
 

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       tháng 10 năm 2022 

 

GIẤY MỜI 

Dự Hội nghị sơ kết công tác Tiếp công dân, xử lý, giải quyết  

đơn thư 9 tháng năm 2022 

 

Thực hiện chương trình công tác, UBND thành phố Lạng Sơn trân trọng 

kính mời đại biểu dự Hội nghị sơ kết công tác Tiếp công dân, xử lý, giải quyết 

đơn thư 9 tháng năm 2022, với thành phần, thời gian cụ thể như sau:  

1. Thành phần mời: 

- Thường trực Thành ủy (có Giấy mời riêng); 

- Thường trực HĐND thành phố; 

- Chủ tịch Mặt trận UBMTTQ VN thành phố Lạng Sơn; 

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

- Mời lãnh đạo các đơn vị: Ủy ban Kiểm tra Thành ủy; Ban Tuyên giáo 

Thành ủy; Văn phòng Thành ủy. 

- Lãnh đạo Ban Pháp chế - HĐND thành phố; 

- Lãnh đạo các đơn vị: phòng Tài nguyên và Môi trường, phòng Quản lý đô 

thị, phòng Nội vụ, Công an thành phố, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành 

phố, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố,  Đội Quản lý trật tự đô thị thành phố. 

- Lãnh đạo, công chức Thanh tra thành phố; 

- Ban Tiếp công dân thành phố; 

- Lãnh đạo, công chức tiếp công dân UBND các phường, xã. 

- Phóng viên Đài PT-TH tỉnh Lạng Sơn; Phóng viên Báo Lạng Sơn đến 

dự và đưa tin. 

2. Thời gian: Từ 14 giờ 00 phút, ngày 05/10/2022 (Thứ tư). 

3. Địa điểm: Tại Phòng họp Trực tuyến - UBND thành phố (Số 02, đường 

Lê lợi, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn). 

4. Nội dung: Hội nghị sơ kết công tác Tiếp công dân, xử lý, giải quyết 

đơn thư 9 tháng năm 2022. 

5. Tổ chức thực hiện: 

5.1. Giao Thanh tra thành phố: Chuẩn bị Báo cáo công tác tiếp công dân, 

xử lý, giải quyết đơn thư của Ủy ban nhân dân thành phố trong 9 tháng năm 2022; 

Tài liệu phục vụ hội nghị, bài phát biểu của lãnh đạo thành phố và dự thảo kết 

luận của Đồng chí Bí thư thành ủy. 

5.2. Giao Văn phòng HĐND-UBND thành phố: 



- Phối hợp với Thanh tra thành phố, Trung tâm Văn hóa - Thể thao thành 

phố chuẩn bị Hội trường, tài liệu và các điều kiện cần thiết để tổ chức Hội nghị. 

- Thực hiện công tác tổ chức và công tác hậu cần tại Hội nghị. 

5.3. Giao Trung tâm Văn hóa - Thể thao thành phố chuẩn bị maket 

chương trình hội nghị (có nội dung maket kèm theo) 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ LẠNG SƠN 

 

HỘI NGHỊ 
Sơ kết công tác Tiếp công dân, xử lý, giải quyết  

đơn thư 9 tháng năm 2022 

 
 

 

 

TP. Lạng Sơn, ngày 05 tháng 10 năm 2022 

 

5.4. Các cơ quan đơn vị chủ động chuẩn bị nội dung thảo luận để trình 

bày tại Hội nghị. 

Ủy ban nhân dân thành phố Lạng Sơn trân trọng kính mời các đồng chí. 

(Có Chương trình chi tiết kèm theo Giấy mời)./. 
 

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 

- Đài PT-TH tỉnh Lạng Sơn; 

- Báo Lạng Sơn; 

- C, PCVP, CV; 

- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
Hoàng Văn Đức 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ 

Sơ kết công tác Tiếp công dân, xử lý, giải quyết đơn thư  

9 tháng năm 2022 

 _________________ 

 

Thời gian: 14 giờ 00 phút, ngày 05/10/2022 

Địa điểm: Phòng họp trực tuyến – UBND thành phố 

 

 

 

STT Nội dung Thực hiện 

1 Ổn định tổ chức, giới thiệu đại biểu Lãnh đạo Văn phòng 

HĐND – UBND thành phố 

2 Thông qua Báo cáo công tác tiếp công dân, 

xử lý, giải quyết đơn thư của Ủy ban nhân 

dân thành phố trong 9 tháng năm 2022. 

 

Thanh tra thành phố 

3 Thảo luận Lãnh đạo UBND thành phố 

điều hành thảo luận. 

Các đơn vị, phòng ban, cơ 

quan trình bày tham luận 

4 Phát biểu chỉ đạo Đ/c Chủ tịch UBND TP 

5 Kết luận Hội nghị Đ/c Bí thư Thành ủy 

6 Kết thúc Chương trình Hội nghị  
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