
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 

 

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:           /GM-VP Lạng Sơn, ngày       tháng  8 năm 2022 

 

 

GIẤY MỜI 

Họp thống nhất nội dung dự thảo Quyết định của UBND tỉnh quy định 

tiêu chí đánh giá, xếp loại chính quyền địa phương ở xã, phường, thị trấn 

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; phê duyệt chỉ tiêu hợp đồng lao động (giáo 

viên) năm học 2022 - 2023 đối với các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập 

 

 Thực hiện nhiệm vụ Lãnh đạo UBND tỉnh giao, Văn phòng UBND tỉnh 

tổ chức họp rà soát, thống nhất các nội dung sau: 

I. NỘI DUNG 1:  

Xem xét dự thảo Quyết định của UBND tỉnh quy định tiêu chí đánh giá, 

xếp loại chính quyền địa phương ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lạng 

Sơn. 

1. Thành phần:  

- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, chủ trì; Chuyên viên Phòng THNC; 

- Đại diện lãnh đạo các Sở: Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo, Tài chính, Tư 

pháp, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài 

nguyên và Môi trường. 

- Đại diện lãnh đạo UBND các huyện: Cao Lộc, Chi Lăng, Lộc Bình, 

thành phố Lạng Sơn và đại diện Lãnh đạo UBND 02 phường, xã trên địa bàn 

Thành phố (đề nghị UBND thành phố mời giúp). 

2. Thời gian: từ 14h00’ đến 15h30’, ngày 26/8/2022 (thứ Sáu). 

3. Địa điểm: tại phòng họp trực tuyến tầng 3, trụ sở UBND tỉnh. 

II. NỘI DUNG 2:  

Xem xét việc phê duyệt chỉ tiêu hợp đồng lao động (giáo viên) năm học 

2022 - 2023 đối với các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập. 

1. Thành phần:  

- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, chủ trì; Chuyên viên Phòng THNC; 

- Đại diện lãnh đạo các Sở: Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo. 

- Đại diện lãnh đạo UBND các huyện: Cao Lộc, Chi Lăng, Bắc Sơn, Văn 

Quan, Bình Gia, Văn Lãng và Lộc Bình. 

2. Thời gian: từ 15h30’, ngày 26/8/2022 (thứ Sáu). 

3. Địa điểm: tại phòng họp trực tuyến tầng 3, trụ sở UBND tỉnh. 



2 

 

(Tài liệu họp gửi kèm theo Giấy mời, đề nghị các đại biểu chủ động in sao 

phục vụ cuộc họp). 

Trân trọng kính mời các thành phần tham dự./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 

- C, PCVP UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, THNC (LTH). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 
 

 

Dương Công Hiệp 
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