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GIẤY MỜI 

Dự Hội nghị sơ kết công tác thi đua, công tác khen thƣởng 

 6 tháng đầu năm, phƣơng hƣớng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 

 

Thực hiện Kế hoạch số 67/KH-CỤM I ngày 23/01/2019 của Trưởng cụm 

Cụm các cơ quan Quản lý chuyên ngành (Cụm I) về việc triển khai công tác thi 

đua, khen thưởng năm 2019, Cụm I tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua, 

công tác khen thưởng 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối 

năm 2019 như sau: 

1. Thành phần mời: 

* Đại biểu mời: 

- Thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh phụ trách Cụm thi đua. 

- Đại diện Lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ. 

- Đại diện phòng Nghiệp vụ, Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ. 

* Đại biểu trong Cụm: Đại diện lãnh đạo và cán bộ phụ trách công tác Thi 

đua - Khen thưởng của các đơn vị thành viên trong Cụm I, gồm các đơn vị: Liên 

minh Hợp tác xã tỉnh (Trưởng Cụm); Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng 

Đăng-Lạng Sơn (Phó Trưởng Cụm); Văn phòng Điều phối chương trình xây 

dựng nông thôn mới tỉnh; Ban Dân tộc tỉnh; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 

tỉnh Lạng Sơn. 

2. Nội dung: Họp đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 

theo các chỉ tiêu thi đua đã đăng ký và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 

2019. 

3. Thời gian: Từ 14 giờ 00 phút, ngày 02/7/2019 (Thứ Ba). 

4. Địa điểm: Tại phòng họp tầng III, Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu 

Đồng Đăng - Lạng Sơn (Số 07 đường Lý Thái Tổ, phường Đông Kinh, thành phố 

Lạng Sơn). 

Trân trọng kính mời các đồng chí tham dự Hội nghị./. 

 
Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 

- Lãnh đạo Ban; 

- Lưu,VT, VP. 

 

 PHÓ TRƢỞNG CỤM I 

 

 

 

 
 

Hoàng Văn Quyết 
PHÓ TRƢỞNG BAN, BAN QUẢN LÝ 

KHU KTCK ĐỒNG ĐĂNG- LẠNG SƠN 



 2 

 


		2019-06-26T13:51:02+0700
	Việt Nam
	Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn<bqlkktck@langson.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2019-06-26T13:51:23+0700
	Việt Nam
	Hoàng Văn Quyết<hvquyet@langson.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




