
 

 

 

 

 
 

 

GIẤY MỜI 

Họp kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân  

lãnh đạo UBND thành phố năm 2022 

 
 
 

Thực hiện Kế hoạch số 84-KH/TU, ngày 21/11/2022 của Tỉnh ủy Lạng Sơn 

về việc Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và 

tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2022; Công văn số 954-CV/TU ngày 

12/12/2022 của Tỉnh ủy  Lạng Sơn về gợi ý kiểm điểm sâu năm 2022; Kế hoạch số 

132-KH/TU, ngày 23/11/2022 của Thành ủy Lạng Sơn về việc Kiểm điểm, đánh giá, 

xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh 

đạo, quản lý năm 2022; Văn bản số 1684/SNV-TCBC ngày 07/12/2022 của Sở Nội 

vụ tỉnh Lạng Sơn về việc gửi hồ sơ kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể 

lãnh đạo quản lý năm 2022.  

Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức họp kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất 

lượng tập thể lãnh đạo và cá nhân các đồng chí lãnh đạo UBND thành phố năm 

2022 với thành phần, thời gian và địa điểm như sau: 

I. Thành phần: 

- Đ/c Đoàn Thị Loan, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, 

Trưởng đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy dự, chỉ đạo kiểm điểm tại 

UBND thành phố (có giấy mời riêng); 

- Các đồng chí thành viên Đoàn công tác: Đại diện Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; 

Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Ban Nội chính Tỉnh ủy; Văn phòng Tỉnh ủy  (có giấy mời 

riêng, do Đoàn công tác mời); 

- Đại diện Lãnh đạo Ban Tổ chức Thành ủy; 

- Đại diện Lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Thành ủy; 

- Đại diện Lãnh đạo Văn phòng Thành ủy; 

- Đ/c Chủ tịch, các Đ/c Phó Chủ tịch UBND thành phố; 

- Các Đ/c Thành viên UBND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026; 

- Trưởng các đơn vị sự nghiệp: Trung tâm Phát triển quỹ đất, Trung tâm 

Văn hóa - Thể thao; Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp; Đội Quản lý trật tự đô thị; 

Ban QLDA Đầu tư xây dựng; Ban Quản lý chợ Giếng Vuông, Trung tâm Y tế, 

Chi cục Thuế, Đội Quản lý thị trường số 1 thành phố; 

- Lãnh đạo Phòng Nội vụ thành phố (phụ trách lĩnh vực CBCCVC): ghi 

Biên bản Họp kiểm điểm. 

II. Thời gian: Từ 08 giờ 00 phút, ngày 21 tháng 12 năm 2022 (Thứ Tư) 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ LẠNG SƠN 
 

Số:          /GM-UBND  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
   TP. Lạng Sơn, ngày 20 tháng 12 năm 2022 



 

 

 

 

III. Địa điểm: Tại Phòng họp trực tuyến - UBND thành phố Lạng Sơn. 

Trân trọng kính mời các thành phần đến dự đúng thời gian, địa điểm trên. 

(Giao Văn phòng HĐND-UBND thành phố tham mưu chuẩn bị đầy đủ tài 

liệu liên quan đến việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể lãnh đạo 

và cá nhân lãnh đạo UBND thành phố; Giao Phòng Nội vụ ghi biên bản cuộc 

họp, chuẩn bị các phiếu đánh giá để phục vụ bỏ phiếu kín tại cuộc họp)./. 
 

 
 

Nơi nhận: 
- Như thành phần dự họp; 

- C, PCVP, TTTĐT TP; 

- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG  

 

 
 

Lăng Thị Trịnh 
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