
 

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 02 /GM-SKHĐT                     Lạng Sơn, ngày 05 tháng 01 năm 2023 

 

GIẤY MỜI 

Về Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác Thi đua khen thưởng năm 2022 

triển khai nhiệm vụ năm 2023 của Khối thi đua Sở Kế hoạch và Đầu tư 

các tỉnh Miền núi biên giới phía Bắc  

 
 

 Kính gửi: Lãnh đạo và Chuyên viên phụ trách công tác thi đua, khen 

thưởng Vụ tổ chức cán bộ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

 

 

 Thực hiện Văn bản số 8041/BKHĐT-TCCB ngày 08/11/2022 của Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư về việc tổng kết công tác TĐKT năm 2022 và đăng ký thi đua 

năm 2023.  

 Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn (Khối trưởng Khối thi đua Sở Kế 

hoạch và Đầu tư các tỉnh Miền núi Biên giới phía Bắc) trân trọng kính mời Lãnh 

đạo và Chuyên viên phụ trách công tác thi đua, khen thưởng Vụ tổ chức cán bộ 

của Bộ Kế hoạch và Đầu tư dự và chỉ đạo Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác 

Thi đua khen thưởng năm 2022 triển khai nhiệm vụ năm 2023 của Khối thi đua 

Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh Miền núi biên giới phía Bắc, cụ thể như sau: 

1. Thời gian: 1/2 ngày, từ 14 giờ 00 phút ngày 09/01/2023 (thứ Hai). 

2. Hình thức: Họp trực tuyến (Qua phần mềm Zoom tại ID: 897 255 

5180, Mật khẩu: khdt123). 

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn1 kính mong các đồng chí tham dự 

chỉ đạo để Hội nghị thành công tốt đẹp./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, VP. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Vũ Hoàng Quý 

 

                                           
1 Đầu mối liên hệ: Đồng chí Phí Xuân Trường, Phó Chánh Văn phòng. Số ĐT: 0942853868 
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