
 

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 

Số:          /GM-VP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Lạng Sơn, ngày        tháng 9 năm 2022 
 

 
GIẤY MỜI 

Họp Tổ soạn thảo dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều  

Quy chế làm việc của UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 (lần 2)  
 

 

Thực hiện Quyết định số 81/QĐ-VP ngày 14/7/2022 của Chánh Văn phòng 

UBND tỉnh về việc thành lập Tổ soạn thảo dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Quy chế làm việc của UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026; sau khi 

tiếp thu ý kiến tham gia của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố về 

dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026, 

Văn phòng UBND tỉnh tổ chức cuộc họp như sau: 

1. Thành phần 

- Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Tổ trưởng - Chủ trì;  

- Các đồng chí Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh;  

- Thành viên Tổ soạn thảo tại Quyết định số 81/QĐ-VP của Chánh Văn 

phòng UBND tỉnh. 

2. Nội dung 

Xem xét, thống nhất nội dung hồ sơ dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Quy chế làm việc của UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 trước 

khi gửi Sở Tư pháp thẩm định. 

3. Thời gian: từ 8 giờ 00, ngày 14/9/2022 (thứ Tư). 

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

Kính mời các đồng chí dự họp./. 

Nơi nhận:                                 
- Như thành phần họp;  

- C, PCVP UBND tỉnh,  

các phòng CM, ĐV; 

- Lưu: VT, THNC (ĐTK). 
 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Phạm Hùng Trường 
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