
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  10  tháng 01 năm 2023 

 
GIẤY MỜI 

Dự Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2022 

và triển khai nhiệm vụ năm 2023 

 

 

Thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ 

về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn 

vị sự nghiệp công lập; Công văn số 277/CĐVC ngày 07/12/2020 của Công đoàn 

Viên chức tỉnh về việc Công đoàn tham gia thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, 

phối hợp tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức; Văn phòng UBND tỉnh 

phối hợp với Công đoàn cơ sở Văn phòng tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, 

viên chức năm 2022 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023, cụ thể như sau: 

1. Thành phần:  

- Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh (có giấy mời riêng); 

- Lãnh đạo Công đoàn Viên chức tỉnh (có giấy mời riêng); 

- Lãnh đạo Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh; 

- Chánh, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh; 

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công đoàn Cơ sở Văn phòng UBND tỉnh; 

- Toàn thể công chức, viên chức, người lao động Văn phòng; 

2. Thời gian: từ 14h00’, ngày 13 tháng 01 năm 2023 (thứ Sáu). 

3. Địa điểm: Tại Hội trường tầng 2, trụ sở HĐND - UBND tỉnh. 

Giao Phòng Hành chính - Quản trị chuẩn bị hồ sơ, tài liệu và các điều kiện 

cần thiết để tổ chức Hội nghị. 

Văn phòng UBND tỉnh trân trọng kính mời đồng chí tham dự Hội nghị./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- C, PCVP UBND tỉnh, 

- Lưu: VT, HCQT. 

CHÁNH VĂN PHÒNG 
 

 

 

 

 

 

 

Phạm Hùng Trường 

 

 

 



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 10 tháng 01 năm 2023 

  

 

GIẤY MỜI 

Dự Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2022 

và triển khai nhiệm vụ năm 2023 

 

      Kính gửi:  Đồng chí Dương Xuân Huyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,  

                     Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban nhân dân tỉnh. 

 

Thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ 

về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn 

vị sự nghiệp công lập; Công văn số 277/CĐVC ngày 07/12/2020 của Công đoàn 

Viên chức tỉnh về việc Công đoàn tham gia thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, 

phối hợp tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức; Văn phòng UBND tỉnh 

phối hợp với Công đoàn cơ sở Văn phòng tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, 

viên chức năm 2022 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023, cụ thể như sau: 

2. Thời gian: từ 14h00’, ngày 13 tháng 01 năm 2023 (thứ Sáu). 

3. Địa điểm: Tại Hội trường tầng 2, trụ sở HĐND - UBND tỉnh. 

Văn phòng UBND tỉnh trân trọng kính mời đồng chí Phó Chủ tịch 

Thường trực UBND tỉnh đến dự và chỉ đạo Hội nghị./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- C, PCVP UBND tỉnh, 

- Lưu: VT, HCQT. 

CHÁNH VĂN PHÒNG 
 

 

 

 

 

 

 

Phạm Hùng Trường 
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