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GIẤY MỜI 

Họp thống nhất Phương án giao bổ sung  

biên chế giáo viên năm học 2022-2023  

 

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

chức họp thống nhất Phương án giao bổ sung biên chế giáo viên năm học 2022-

2023 cho các cơ quan, đơn vị theo Quyết định số 72-QĐ/TW ngày 18/7/2022 của 

Bộ Chính trị về biên chế các cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị -xã 

hội ở Trung ương và các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy khối trực thuộc Trung ương 

giai đoạn 2022-2026 như sau: 

1. Thành phần:  

- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, chủ trì;  

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

- Đại diện lãnh đạo UBND các huyện, thành phố, trong đó: 

+ Lãnh đạo UBND huyện Cao Lộc, thành phố Lạng Sơn dự họp tại trụ sở 

UBND tỉnh; 

+ Lãnh đạo UBND các huyện dự họp trực tuyến tại phòng họp trực tuyến 

của UBND huyện. 

- Chuyên viên Phòng Tổng hợp - Nội chính, Văn phòng UBND tỉnh. 

2. Thời gian: từ 08h00’, ngày 06/9/2022 (thứ Ba). 

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

4. Tổ chức thực hiện 

- Sở Nội vụ chuẩn bị tài liệu, báo cáo phương án giao bổ sung biên chế tại 

cuộc họp. 

- Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thành phố chủ động nghiên 

cứu tài liệu kèm theo Giấy mời này để tham gia ý kiến tại cuộc họp. 

- Đề nghị Viễn thông Lạng Sơn phối hợp với Trung tâm THCB, Văn phòng 

UBND tỉnh chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức cuộc hop trực tuyến.  

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

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 

- Viễn thông LS;  

- C, PCVP UBND tỉnh,  

Các phòng CM, ĐV;  

- Lưu: VT, THNC (TPT). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
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