
 

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   

  

Số: 131 /GM-SKHĐT    Lạng Sơn, ngày 16 tháng 12  năm 2020 
          

 

GIẤY MỜI 
Dự hội nghị kiểm điểm, đánh giá tập thể, cá nhân lãnh đạo 

Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2020 

 

Thực hiện Kế hoạch số 03-KH/TU ngày 19/11/2020 của Tỉnh ủy Lạng 

Sơn về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng 

viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2020; Hướng dẫn số 

10-HD/TU ngày 28/11/2019 của Tỉnh ủy Lạng Sơn về kiểm điểm, đánh giá, 

xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá 

nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội 

nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý năm 2020, cụ thể 

như sau: 

1. Thời gian: 01 buổi, từ 14 giờ 00 phút, ngày 21/12/2020 (Thứ hai). 

2.  Địa điểm: Phòng họp 402, trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

3. Thành phần: 

 (1) Mờ  đại diện: Văn phòng Tỉnh ủy; Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Ban Nội 

chính Tỉnh ủy; Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; 

(2) Sở Kế hoạch và Đầu tư: 

- Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở;  

- Trưởng, Phó các phòng, đơn vị trực thuộc Sở; 

- Đại diện BCH Đảng ủy; Chủ tịch Công đoàn cơ sở;  Bí thư Chi đoàn 

thanh niên. 

4. Nội dung: Kiểm điểm tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý năm 

2020. 

Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các đồng chí tham dự hội nghị./. 

 
Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 

- Văn phòng Sở (chuẩn bị HT); 

- Lưu: VT,VP. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hữu Chiến 
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