
 

 

UỶ 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  11 năm 2022 

 

GIẤY MỜI 

Làm việc với đoàn kiểm tra tình hình thực hiện các Chương trình mục tiêu 

quốc gia năm 2022 trên địa bàn thành phố Lạng Sơn   

   

Thực hiện Kế hoạch số 224/KH-UBND ngày 24/10/2022 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn và Giấy mời số 157/GM-SKHĐT ngày 17/11/2022 của Sở Kế hoạch 

và Đầu tư về kiểm tra tình hình thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia 

năm 2022 trên địa bàn thành phố Lạng Sơn. UBND thành phố mời làm việc 

cùng đoàn kiểm tra với thành phần, thời gian và địa điểm như sau: 

1. Thành phần mời: 

- Đại diện Lãnh đạo UBND thành phố; 

- Thành viên Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia thành phố 

giai đoạn 2021 – 2025 theo Quyết định số 784/QĐ-UBND ngày 12/4/2022. 

2. Thời gian: 14 giờ 00 phút, ngày 24/11/2022 (thứ năm). 

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

4. Nội dung: Làm việc với đoàn kiểm tra tình hình thực hiện các Chương 

trình mục tiêu quốc gia năm 2022 trên địa bàn thành phố Lạng Sơn. 

5. Phân công chuẩn bị  

- Phòng Tài chính - Kế hoạch phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị 

báo cáo phục vụ đoàn kiểm tra. 

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

gian và địa điểm nêu trên./. 
 

 

 

Nơi nhận : 
- Như thành phần mời; 

- CT, các PCT UBND TP (b/c) ; 

- C, PCVP, CV; 

- Lưu : VT. 

 

 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

Hoàng Văn Đức 
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