
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 6 năm 2020 

 

GIẤY MỜI    

Họp chuyên đề xem xét dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện  

Nghị quyết số 21-NQ/TU ngày 19/7/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

về tiếp tục củng cố, hoàn thiện mạng lưới y tế, nâng cao năng lực và chất 

lượng khám, chữa bệnh của hệ thống y tế các cấp, giai đoạn 2016 - 2020 
 

 

Thực hiện Chương trình công tác tháng 6/2020, đồng chí Dương Xuân 

Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức họp chuyên đề như sau: 

1. Thành phần 

- Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Chủ trì. 

- Đại diện lãnh đạo các cơ quan: Y tế, Tài chính, Nội vụ, Khoa học và 

Công nghệ, Thông tin và Truyền thông, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Văn phòng Điều 

phối xây dựng nông thôn mới, Văn phòng UBND tỉnh. 

2. Nội dung 

Xem xét dự thảo Tờ trình của ban cán sự Đảng UBND tỉnh và Báo cáo 

tổng kết thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TU ngày 19/7/2016 của Ban Thường 

vụ Tỉnh ủy về tiếp tục củng cố, hoàn thiện mạng lưới y tế, nâng cao năng lực và 

chất lượng khám, chữa bệnh của hệ thống y tế các cấp, giai đoạn 2016 - 2020. 

3. Thời gian: 01 buổi, từ 14 giờ ngày 30/6/2020 (thứ Ba). 

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

5. Tổ chức thực hiện 

- Sở Y tế chuẩn bị báo cáo tóm tắt dự thảo Tờ trình của ban cán sự Đảng 

UBND tỉnh và Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TU. 

- Các thành phần dự họp nghiên cứu tài liệu và chuẩn bị ý kiến phát biểu 

tại cuộc họp (dự thảo Tờ trình của ban cán sự Đảng UBND tỉnh và Báo cáo 

tổng kết thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TU được gửi kèm theo Giấy mời này). 

Trân trọng kính mời các thành phần tham dự./.  

  
Nơi nhận:                                                                   
- Như thành phần mời;                

- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- C, PVP UBND tỉnh, các Phòng: 

  KG-VX, TH-NC, HC-QT, TT TH-CB;  

- Lưu: VT, KG-VX (NTB).  

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

  

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hà 
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