
 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CAO LỘC 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /GM-UBND Cao Lộc, ngày          tháng 9 năm 2021 

 
GIẤY MỜI  

Họp xem, xét, thống nhất điều chỉnh số lượng người làm việc được giao  

tại các đơn vị sự nghiệp năm 2021 

 

Căn cứ Quyết định số 1720/QĐ-UBND ngày 27/8/2021 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Lạng Sơn về việc điều chỉnh giao số lượng người làm việc trong các 

đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND các huyện, thành phố năm 2021;  

Để đảm bảo việc bố trí số lượng người làm việc phù hợp tại các đơn vị sự 

nghiệp trực thuộc huyện, UBND huyện tổ chức cuộc họp như sau: 

1. Thành phần: 

- Chủ tịch UBND huyện; 

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị: Nội vụ, Kinh tế và Hạ tầng, Đội 

Quản lý trật tự đô thị, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp, Trung tâm Giáo dục 

nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên, Trung tâm Phát triển quỹ đất, Trung 

tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông; 

- Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo. 

2. Nội dung: Xem xét, thống nhất điều chỉnh giao số lượng người làm 

việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND huyện năm 2021.  

3. Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 phút ngày 24/9/2021, tại Phòng họp số 

1 trụ sở UBND huyện. 

* Giao Phòng Nội vụ chuẩn bị tài liệu phục vụ cuộc họp. 

UBND huyện kính mời các đại biểu đến dự hội nghị đúng thành phần, 

thời gian, địa điểm trên./. 

 
Nơi nhận:                                                                           
- Như thành phần mời;                                             

- CT, PCT UBND huyện; 

- C, PCVP; 

- Lưu: VT. 

 

 TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Hứa Anh Tuấn 
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