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GIẤY MỜI 
Làm việc với Đoàn kiểm tra của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn 

 

Thực hiện Giấy mời số 68/GM-UBND ngày 01/3/2019 của UBND tỉnh 
kiểm tra tình hình triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân 
sách nhà nước năm 2019 tại thành phố Lạng Sơn, UBND thành phố trân trọng 
kính mời đại biểu dự chương trình làm việc với Đoàn kiểm tra, cụ thể như sau: 

1. Tham gia cùng Đoàn kiểm tra của tỉnh đi kiểm tra thực tế tại xã 
Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn 

- Thời gian: Từ 7h00 đến 9h00, Thứ tư ngày 06/3/2019 (đề nghị đại biểu tham 
gia  tập trung tại sân Trụ sở HĐND-UBND thành phố trước 15 phút). 

- Địa điểm kiểm tra: Thôn Phai Trần, thôn Vỹ Hạ, thôn Hoàng Thanh 
thuộc xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn. 

- Thành phần mời tham gia:  

+ Trân trọng kính mời Thường trực Thành ủy; 

+ Lãnh đạo UBND thành phố; 

+ Thủ trưởng các đơn vị: Phòng Kinh tế, Tài chính - Kế hoạch, Quản lý 
đô thị, Tài nguyên - Môi trường, Văn hóa - Thông tin, Giáo dục - Đào tạo, Lãnh 
đạo UBND xã Hoàng Đồng. 

2. Đón tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra:  

- Thời gian: Từ 9h00 đến 11h30, Thứ tư ngày 06/3/2019:  

- Địa điểm: Phòng họp trực tuyến, UBND thành phố. 

- Thành phần:  

+ Trân trọng kính mời Thường trực Thành ủy; 

+ Trân trọng kính mời đại diện Thường trực HĐND thành phố; 

+ Lãnh đạo UBND thành phố (Đ/c Chủ tịch, các Đ/c PCT UBND thành phố); 

+ Đại diện Lãnh đạo UBMTTQVN thành phố; 

+ Đại diện Lãnh đạo Công an thành phố; 

+ Đại diện Lãnh đạo Ban CHQS thành phố; 

+ Thủ trưởng các phòng chuyên môn: Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế, 
Quản lý đô thị, Tài nguyên và Môi trường, Giáo dục và Đào tạo, Nội vụ, Thanh 
tra, Tư Pháp, Lao động - TBXH, Văn hóa - Thông tin; 



+ Thủ trưởng các đơn vị: Chi cục Thuế thành phố, Đội Quản lý thị trường số 
1; Đội Quản lý TTĐT, Trung tâm VH-TT, Trung tâm PTQĐ, Trung tâm Dịch vụ 
nông nghiệp, Ban QLDA ĐTXD, Ban Quản lý chợ Giếng Vuông, Bảo hiểm xã hội, 
Chi cục thống kê thành phố; Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố. 

+ Bí thư, Chủ tịch UBND các phường, xã; 

+ Lãnh đạo, Chuyên viên Văn phòng HĐND - UBND thành phố. 

3. Tổ chức thực hiện:  

3.1. Văn phòng HĐND-UBND thành phố: Đôn đốc các cơ quan liên 
quan chuẩn bị tài liệu, các điều kiện phục vụ chương trình làm việc với Đoàn 
kiểm tra. 

3.2. Giao UBND xã Hoàng Đồng: Khẩn trương chỉ đạo thực hiện công 
tác vệ sinh môi trường, TTĐT-TTXD trên địa bàn; chuẩn bị báo cáo, tài liệu liên 
quan và các điều kiện cần thiết phục vụ công tác kiểm tra của Đoàn. 

3.3. Phòng Tài chính - Kế hoạch: Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên 
quan chuẩn bị báo cáo, tài liệu liên quan phục vụ buổi kiểm tra. 

3.4. Các thành phần tham dự: Chuẩn bị các ý kiến tham gia tại chương 
trình làm việc. 

UBND thành phố Lạng Sơn trân trọng kính mời./. 

 
Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 
- CT, PCT UBND TP (B/c); 
- CPVP, CVKT; 
- Lưu: VT. 

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

 
 
 
 
 

Lăng Thị Trịnh 
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