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GIẤY MỜI 

Dự làm việc với Tổ công tác Tổng Thanh tra Chính phủ  
 

Thực hiện Lịch làm việc của Đoàn thanh tra Chính phủ theo Quyết định 
số 3169/QĐ-TTCP ngày 26/12/2017 của Tổng Thanh tra Chính phủ v/v thống 
nhất một số nội dung liên quan đến việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp 
công dân, khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng và quản lý đất đai. 

UBND thành phố Lạng Sơn mời dự làm việc với Đoàn Thanh tra Chính 
phủ, cụ thể như sau: 

1. Thành phần: 

- Lãnh đạo UBND thành phố Lạng Sơn (đ/c Lê Trí Thức, đ/c Lê Tuấn Minh); 

- Thủ trưởng các đơn vị: Chi cục Thuế, Thanh tra, Tài nguyên – Môi 
trường, Nội vụ, Tài chính – Kế hoạch, Quản lý đô thị, Trung tâm PTQĐ, 
Ban QLDA ĐTXD thành phố; 

- Trưởng ban Tiếp công dân thành phố; 

- Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố; 

- Lãnh đạo và Chuyên viên Văn phòng HĐND-UBND thành phố; 

2. Thời gian: Từ 09 giờ 30 phút, ngày 18/5/2018 (đề nghị các đồng chí có 
mặt trước 15 phút). 

3. Địa điểm: Tại phòng họp trực tuyến, Trụ sở HĐND-UBND thành phố. 

Các đơn vị trong thành phần mời chuẩn bị ý kiến và giải trình nội dung 
liên quan đến lĩnh vực phụ trách. 

Trân trọng kính mời đại biểu đến dự đúng thời gian, địa điểm trên./.    

 
Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 
- CT, PCT UBND TP; 
- C, PVP; CV 
- Lưu: VT+ QTM .                                                                              

 

 

TL. CHỦ TỊCH 
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
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