
 

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:        /GM-VP Lạng Sơn, ngày       tháng 12 năm 2022 

 

GIẤY MỜI 

Dự Hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối tập thể,  

cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2022 
 
 

Thực hiện Hướng dẫn số 10-HD/TU ngày 28/11/2019 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy Lạng Sơn về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với 

tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; Kế 

hoạch số 84-KH/TU ngày 21/11/2022 của Tỉnh ủy Lạng Sơn về 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 phòng UBND tỉnh tổ chức Hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất 

lượng đối với tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2022 như sau: 

1. Thành phần mời 

- Lãnh đạo UBND tỉnh (có giấy mời riêng); 

- Đại diện các cơ quan: Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban 

Nội chính Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Sở Nội vụ, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh 

(có giấy mời riêng); 

- Đại diện Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh; 

- Các đồng chí Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; 

- Chủ tịch Công đoàn, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh và Bí thư Đoàn 

TNCS Hồ Chí Minh Văn phòng UBND tỉnh; 

- Trưởng, Phó các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh. 

2. Thời gian: bắt đầu từ 14h00, ngày 20/12/2022 (thứ Ba). 

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

Trân trọng kính mời các đồng chí tham dự./.  
 

 

Nơi nhận:  
- Như thành phần mời; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (b/c); 

- C, PCVP UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, (HCQT).  

 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Phạm Hùng Trường 
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