
 

UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TỈNH LẠNG SƠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số:   252  /GM-UBND     Lạng Sơn, ngày 03 tháng 8 năm 2018 
 

GIẤY MỜI 
Họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh 

  

Thực hiện Kế hoạch số 199/KH-UBND ngày 06/12/2017 của UBND tỉnh về 
công tác thi đua, khen thưởng năm 2018, đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch 
UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh quyết định tổ chức 
cuộc họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh, cụ thể như sau: 

1. Thành phần 

- Đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng 
Thi đua - Khen thưởng tỉnh, chủ trì; 

- Các Phó Chủ tịch và thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh 
(theo Quyết định số 651/QĐ-UBND ngày 11/4/2018 của UBND tỉnh); 

- Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo và công chức phụ trách công tác thi 
đua, khen thưởng Sở Giáo dục và Đào tạo; 

- Tổ Thư ký Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh; 

- Lãnh đạo và Chuyên viên Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ. 

2. Nội dung 

- Xét duyệt các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng năm học 2017 - 
2018 cho ngành Giáo dục và Đào tạo; 

- Xét duyệt hồ sơ đề nghị khen thưởng thành tích cống hiến (đợt 2 năm 2018). 

3. Thời gian: 01 buổi, từ 8 giờ ngày 07/8/2018 (thứ Ba). 

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

5. Tổ chức thực hiện 

a) Giao Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng) chuẩn bị hồ sơ, tài liệu để 
phục vụ cuộc họp. 

b) Các thành viên dự họp chuẩn bị ý kiến tham gia theo chức năng, nhiệm vụ 
(gửi kèm theo Tờ trình số 322/TTr-SNV ngày 01/8/2018 và Tờ trình số 323/TTr-
SNV ngày 02/8/2018 của Sở Nội vụ và các biểu tổng hợp khen thưởng). 

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

 Nơi nhận:                                                            
 - Như thành phần mời họp; 
 - Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
 - C, PCVP UBND tỉnh, các Phòng: 
   KG-VX, NC, TH, HC-QT, TH-CB; 
 - Lưu: VT, KG-VX (NTB). 

TL. CHỦ TỊCH 
CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 
 

Phùng Quang Hội 
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