
ỦY BAN NHÂN DÂN   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH LẠNG SƠN      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                                                                                                                                                                                                                                                              

Số:       /GM-UBND                Lạng Sơn, ngày        tháng 01  năm 2020 

 

GIẤY MỜI  

Họp Hội đồng nâng bậc lương tỉnh 

 

Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Chủ tịch Hội 

đồng nâng bậc lương tỉnh triệu tập cuộc họp của Hội đồng, nội dung cụ thể 

như sau: 

1. Thành phần:  

- Thành viên Hội đồng nâng bậc lương tỉnh tại Quyết định số 357/QĐ-

UBND ngày 20/02/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; 

- Công chức phụ trách tổng hợp, theo dõi công tác nâng bậc lương của Sở 

Nội vụ (Phòng Công chức viên chức), Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Văn phòng 

UBND tỉnh (Phòng Nội chính). 

2. Nội dung: 

 - Xem xét điều kiện, tiêu chuẩn của cán bộ, công chức diện Ban Thường 

vụ Tỉnh ủy quản lý đề nghị nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích 

xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2019. 

- Xem xét phân bổ bổ sung chỉ tiêu nâng bậc lương trước thời hạn năm 2019;  

(Theo Báo cáo số 17/BC-SNV ngày 15/01/2020 của Sở Nội vụ). 

3. Thời gian: 15 giờ 00 phút, ngày 20 tháng 01 năm 2020 (Thứ Hai). 

4. Địa điểm: Tại phòng họp A3, trụ sở UBND tỉnh.  

5. Phân công nhiệm vụ: 

- Văn phòng UBND tỉnh bố trí phòng họp; 

- Sở Nội vụ chuẩn bị hồ sơ, tài liệu phục vụ cho cuộc họp. 

Kính mời các đồng chí đến dự họp đúng thời gian, thành phần trên./. 

 
Nơi nhận:  
- Như thành phần mời họp; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;                  

- Sở Nội vụ;                                               

- C, PCVP UBND tỉnh,  

các Phòng: TH, HCQT, THCB; 

- Lưu: VT, NC(HXĐ).  

 

TL. CHỦ TỊCH 

 CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Phạm Hùng Trường 
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