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GIẤY MỜI   

Dự làm việc với Đoàn khảo sát tình hình 
 tổ chức, hoạt động của hội sau cấp phép  

     
 

Thực hiện Công văn số 5328/BNV-TCPCP ngày 31/10/2018 Bộ Nội vụ về 
việc “khảo sát tình hình tổ chức, hoạt động của hội sau cấp phép”; UBND tỉnh mời 
lãnh đạo các cơ quan dự làm việc như sau:   

1. Thành phần: 

- Đoàn Khảo sát (theo Công văn số 5328/BNV-TCPCP của Bộ Nội vụ). 

- Đại diện Lãnh đạo UBND tỉnh. 

- Đại diện Lãnh đạo: Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. 

- Đại diện Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh. 

- Lãnh đạo các sở, ngành: Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Công an 
tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, UBND thành phố. 

- Đại diện Lãnh đạo các Hội: Hội Nạn nhân chất độc Da cam/dioxin tỉnh, Hội 
Cựu Thanh niên xung phong tỉnh, Hội Khuyến học tỉnh; Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Liên 
minh Hợp tác xã tỉnh; Hội Văn học nghệ thuật tỉnh; Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh. 

2. Thời gian: Bắt đầu từ 14h00’, thứ Năm, ngày 15/11/2018. 

3. Địa điểm: Tại Hội trường tầng 4, trụ sở Sở Nội vụ. 

4. Phân công nhiệm vụ:  
- Sở Nội vụ chuẩn bị Báo cáo theo ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo UBND tỉnh  

tại Công văn số 4484/VP-NC ngày 08/10/2018 của Văn phòng UBND tỉnh; chủ trì, 
phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị các điều kiện cần thiết đón tiếp và làm 
việc với Đoàn.   

- Các Sở, ngành chuẩn bị báo cáo theo trách nhiệm. 
Kính mời các thành phần tham gia dự họp đúng thời gian và địa điểm trên./. 
 

 
Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Sở Nội vụ; 
- Đài PTTH tỉnh, Báo Lạng Sơn; 
- C, PCVP UBND tỉnh, 
  các phòng: TH, TT TH-CB;   
- Lưu: VT, NC (BMB). 

TL. CHỦ TỊCH 
CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 
 

Phùng Quang Hội 
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