
HỘI ĐỒNG TĐ-KT TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

CỤM THI ĐUA CÁC CƠ QUAN 

THAM MƯU TỔNG HỢP 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /GM-CTĐ Lạng Sơn, ngày      tháng   11   năm 2022 

 

GIẤY MỜI 

Dự Lễ khánh thành công trình chung của  

Cụm thi đua các cơ quan tham mưu tổng hợp 

 

Kính gửi: Các đơn vị thuộc Cụm thi đua các cơ quan tham mưu tổng hợp 

 

Thực hiện Kế hoạch số 39/KH-CTĐ ngày 18/02/2022 của Cụm Thi đua 

các cơ quan tham mưu tổng hợp về công tác thi đua khen thưởng của Cụm thi 

đua năm 2022;  

Trong thời gian qua các đơn vị trong Cụm đã nỗi lực thực hiện đóng góp 

kinh phí hưởng ứng triển khai theo Kế hoạch đề ra đến nay đã có kết quả hoàn 

thành công trình chung của Cụm thi đua các cơ quan tham mưu tổng hợp năm 

2022. Để buổi bàn giao công trình diễn ra trang trọng và ý nghĩa; Cụm trưởng 

Cụm thi đua các cơ quan tham mưu tổng hợp trân trọng kính mời các thành viên 

trong Cụm tham gia Dự lễ khánh thành, cụ thể như sau: 

1. Thời gian: 15 giờ 00, ngày 16/11/2022 (thứ Tư). 

2. Địa điểm: Khu vực đầu đường nhánh lên cột mốc 1038 (xã Đào viên, 

huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn). 

3. Thành phần mời:  

- Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh: Đại diện lãnh đạo, chuyên viên phụ 

trách; 

- Đơn vị Trưởng Cụm, Phó Trưởng Cụm: Đại diện lãnh đạo Sở, lãnh đạo 

Văn phòng và Chuyên viên phụ trách công tác thi đua, khen thưởng. 

- Đại diện Lãnh đạo các đơn vị thành viên trong Cụm. 

4. Nội dung: Dự Lễ khánh thành công trình chung của Cụm thi đua các cơ 

quan tham mưu tổng hợp. 

5. Bố trí phương tiện và thời gian xuất phát 

Thời gian xuất phát: 13h00, các đơn vị tập trung tại Sở Kế hoạch và Đầu 

tư xuất phát đi xe chung 16 chỗ do Văn phòng UBND tỉnh bố trí. 

Sở Kế hoạch và Đầu tư (đơn vị Trưởng Cụm) trân trọng kính mời các đơn 
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vị tham dự để buổi Lễ khánh thành được thành công tốt đẹp./. 

Nơi nhận: TRƯỞNG CỤM 

-  Như trên; 

-  Ban Thi đua - Khen thưởng; 

-  Lãnh đạo Sở; 

-  Lưu: VT,VP. 

 

 

 

 

 

 

 

  GIÁM ĐỐC SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 

 Vũ Hoàng Quý 
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