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GIẤY MỜI 

Dự công bố, công khai Kết luận thanh tra  
Việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về y tế đối với các 

 Trạm y tế trên địa bàn thành phố Lạng Sơn 
 
 

 Thực hiện Chương trình công tác, UBND thành phố tổ chức họp công bố, 
công khai Kết luận thanh tra việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về 
y tế đối với các Trạm y tế trên địa bàn thành phố Lạng Sơn với thành phần, nội 
dung cụ thể như sau: 

1. Thành phần mời 

- Lãnh đạo UBND thành phố;  

- Lãnh đạo các đơn vị: Thanh tra thành phố; Trung tâm y tế thành phố; 
Văn phòng HĐND-UBND thành phố; 

- Trạm trưởng Trạm y tế 8 phường, xã trên địa bàn thành phố; 

- Lãnh đạo UBND các phường, xã trên địa bàn thành phố; 

- Thành viên Đoàn Thanh tra theo Quyết định 4497/QĐ-UBND, ngày 
28/8/2018 của Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn. 

 2. Nội dung 

 Công bố, công khai Kết luận thanh tra số 2786/KL-UBND ngày 
05/12/2018 của Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn Thanh tra việc thực hiện 
Chương trình mục tiêu Quốc gia về y tế đối với các Trạm y tế trên địa bàn thành 
phố Lạng Sơn. 
 3. Thời gian: 08 giờ 00 phút, ngày 27/12/2018 (Thứ năm). 

4. Địa điểm: Phòng họp 2 UBND thành phố Lạng Sơn, số 30 Lê Lợi, 
phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn. 

 UBND thành phố trân trọng kính mời các thành phần đến dự đúng thời 
gian và địa điểm trên./. 

Nơi nhận: 
- CT, PCT UBND TP; 
- Như thành phần mời;  
- C,PVP + Cổng TTĐT TP; 
- Lưu: VT + Hồ sơ. 

TL. CHỦ TỊCH  
CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

 
 

Hoàng Thái Lâm 
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