UBND TỈNH LẠNG SƠN
SỞ NỘI VỤ
Số: 07 /GM-SNV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Lạng Sơn, ngày 10 tháng 01 năm 2019

Người ký: Sở Nội vụ
GIẤY MỜI
Email:
Dự Hội nghị trực tuyến tổng kết năm 2018,
sonoivu@langson.go
v.vn
triển khai nhiệm vụ năm 2019 ngành Nội vụ
Cơ quan: Tỉnh Lạng
Sơn

Được sự đồng ý của UBND tỉnh Lạng Sơn tại văn bản số 32/VP-NC ngày
03/01/2019 của Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị tổng kết, đánh
giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 ngành
Nội vụ tỉnh Lạng Sơn.
I. Thành phần
1. Tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn
- Lãnh đạo UBND tỉnh (có giấy mời riêng);
- Đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy (có giấy mời riêng);
- Đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;
- Đại diện lãnh đạo các Sở, ngành: Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Tài chính,
Thanh tra tỉnh, Thông tin & Truyền thông, Khoa học Công nghệ, Tư pháp, Trung
tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh.
- Lãnh đạo Sở Nội vụ; Trưởng, Phó các phòng, đơn vị thuộc và trực thuộc
Sở Nội vụ; 01 chuyên viên các phòng: XDCQ và CTTN, CCVC, TCBC&TCPCP,
Văn phòng Sở.
2. Tại điểm cầu các huyện, thành phố
- Đề nghị UBND các huyện, Thành phố triệu tập đại biểu dự hội nghị, gồm:
+ Đại diện Lãnh đạo HĐND, UBND các huyện, thành phố; đại diện lãnh đạo
Ban Tổ chức Huyện ủy, Thành ủy các huyện, thành phố; đại diện lãnh đạo Văn
phòng HĐND, UBND các huyện, thành phố.
+ Lãnh đạo và chuyên viên Phòng Nội vụ các huyện, thành phố.
+ Các thành phần khác do UBND các huyện, thành phố mời.
II. Thời gian, địa điểm
1. Thời gian: 01 buổi, từ 08 giờ 00, ngày 18 tháng 01 năm 2019 (thứ Sáu).
2. Địa điểm:
- Tại điểm cầu của tỉnh: Phòng họp trực tuyến tầng 3, trụ sở UBND tỉnh.
- Tại các huyện, thành phố: Phòng họp trực tuyến của UBND các huyện,
thành phố.
III. Tổ chức thực hiện

1. Văn phòng Sở Nội vụ chuẩn bị Báo báo cáo tổng kết năm 2018, triển khai
kế hoạch năm 2019, in đủ tài liệu gửi đầy đủ các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu
của tỉnh.
2. Đề nghị Văn phòng UBND tỉnh, Viễn thông Lạng Sơn phối hợp với Sở
Nội vụ chuẩn bị các điều kiện kỹ thuật cần thiết cho phòng họp trực tuyến; thời
gian kiểm tra, chạy thử đường truyền thực hiện vào hồi 16 giờ 00 ngày 17/01/2019
và thử lại từ 07 giờ 15 ngày 18/01/2019.
3. Đề nghị UBND các huyện, thành phố triệu tập đầy đủ các đại biểu dự hội
nghị theo thành phần; bố trí phòng họp trực tuyến và cán bộ kỹ thuật trực tại các
phòng họp trực tuyến; in tài liệu, gửi các đại biểu dự hội nghị.
- Tài liệu hội nghị gửi qua hệ thống eOffice và trên website của Sở Nội vụ
tại địa chỉ http://sonv.langson.gov.vn
- Dự kiến chương trình và Market Hội nghị (gửi kèm).
Sở Nội vụ trân trọng kính mời các đồng chí tham dự hội nghị./.
Nơi nhận:

GIÁM ĐỐC

- Như thành phần mời;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Viễn thông Lạng Sơn;
- Đài PT-TH, Báo Lạng Sơn (đưa tin);
- Lãnh đạo sở;
- C, PCVP sở;
- Website SNV;
- Lưu: VT.

Nguyễn Quốc Khánh

UBND TỈNH LẠNG SƠN
SỞ NỘI VỤ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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CHƯƠNG TRÌNH
Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2018, triển khai
nhiệm vụ năm 2019 ngành Nội vụ tỉnh Lạng Sơn
* Thời gian: Từ 8h00, ngày 18/01/2018 (thứ sáu).
* Địa điểm: Phòng họp trực tuyến tầng 3, trụ sở UBND tỉnh.
Thời gian
7h30 - 7h50

7h50 - 8h00

Nội dung

Người thực hiện

Đón tiếp đại biểu

Sở Nội vụ

Ổn định tổ chức, tuyên bố lý do, giới
Lãnh đạo Sở Nội vụ
thiệu đại biểu
Khai mạc Hội nghị

Giám đốc Sở Nội vụ

Báo cáo tóm tắt kết quả công tác năm
2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 Lãnh đạo Sở Nội vụ
ngành Nội vụ tỉnh Lạng Sơn
Lãnh đạo Sở Nội vụ

Hội nghị thảo luận
8h00 - 11h15

Nghỉ giải lao
Công tác thi đua – khen thưởng

Lãnh đạo Ban TĐKT,
Sở Nội vụ

Phát biểu của lãnh đạo UBND tỉnh

Lãnh đạo UBND tỉnh

11h15 - 11h30 Kết luận và bế mạc Hội nghị

Giám đốc Sở Nội vụ
BAN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ

MAR KET HỘI NGHỊ

HỘI NGHỊ
TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2018,
TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2019
NGÀNH NỘI VỤ
…., ngày 18 tháng 01 năm 2019
(*) Ghi tên huyện, thành phố

