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GIẤY MỜI 

Làm việc với Đoàn giám sát số 1154 - Ủy ban Kiểm tra Trung ương 

 
 

Thực hiện Công văn số 2217/UBND-TH ngày 05/6/2019 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc chuẩn bị tài liệu làm việc với Đoàn giám sát số 1154 của Ủy 

ban Kiểm tra Trung ương, UBND thành phố tổ chức cuộc họp làm việc với 

Đoàn giám sát số 1154 - Ủy ban Kiểm tra Trung ương, thành phần thời gian và 

địa điểm như sau: 

 I. THÀNH PHẦN: 

 - Thường trực thành ủy; 

 - Thường trực HĐND thành phố; 

 - Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND thành phố (Đ/c Nguyễn Văn Hạnh); 

 - Lãnh đạo UBKT thành ủy; 

- Lãnh đạo các đơn vị: Tài nguyên - Môi trường, Thanh tra thành phố, Tài 

chính - Kế hoạch, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố, Quản lý đô thị, Ban 

QLDA ĐTXD, Ban tiếp công dân thành phố; Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất 

đai thành phố; Đội Quản lý trật tự đô thị thành phố. 

- Chủ tịch 08 phường, xã; 

- Lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng HĐND-UBND. 

II. THỜI GIAN: 14 giờ 00 phút, ngày 17 tháng 6 năm 2019 (thứ hai). 

 III. ĐỊA ĐIỂM: Tại phòng họp trực tuyến, Trụ sở HĐND - UBND thành 

phố Lạng Sơn. 

 IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 

 - Giao phòng Tài chính - Kế hoạch chủ trì, phối hợp cùng đơn vị chuẩn bị 

báo cáo, tài liệu phục vụ cuộc họp. 

 - Các đơn vị, phòng ban có liên quan chủ động tổng hợp, hồ sơ, tài liệu để 

cung cấp cho Đoàn giám sát khi có yêu cầu. 

 - Giao Văn phòng chuẩn bị phòng họp, cử cán bộ đoán đoàn kiểm tra. 



Trân trọng kính mời các đại biểu đến dự họp đúng thành phần, thời gian 

và địa điểm trên./. 
 

 
Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 
- C.PVP, CVXD, QTM; 
- Lưu: VT. 

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

 
 
 
 
 

Trần Đức Thọ 
 


		2019-06-14T13:39:31+0700
	Việt Nam
	Ủy ban Nhân dân thành phố Lạng Sơn
	Ủy ban Nhân dân thành phố Lạng Sơn<ubndtpls@langson.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




