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GIẤY MỜI 

Dự công bố Quyết định Thanh tra tại Trung tâm Văn hóa – Thể thao   
 

 

 Thực hiện Chương trình công tác, UBND thành phố tổ chức công bố 
Quyết định thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật trong công tác quản lý 
thu, chi tài chính; quản lý, sử dụng tài sản công và quản lý, sử dụng lao động đối 
với Trung tâm Văn hóa - Thể thao thành phố với thành phần, thời gian, địa điểm 
và nội dung như sau: 

1. Thành phần mời: 

- Lãnh đạo UBND thành phố;  

- Lãnh đạo các đơn vị: Thanh tra thành phố; Phòng Tài chính - Kế hoạch; 
Phòng Nội vụ; 

- Thành viên Đoàn Thanh tra theo Quyết định số 3028/QĐ-UBND ngày 
22/7/2019 của Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn. 

- Trung tâm Văn hóa - Thể thao thành phố Lạng Sơn: Toàn thể lãnh đạo, 
cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng. 

2. Thời gian: 08 giờ 00 phút, ngày 05/8/2019 (Thứ Hai) 

3. Địa điểm: Tại phòng họp II – UBND thành phố 

 4. Nội dung: Công bố Quyết định số 3028/QĐ-UBND ngày 22/7/2019 của 
Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp 
luật của Trung tâm Văn hóa - Thể thao thành phố trong công tác quản lý thu, chi 
tài chính; quản lý, sử dụng tài sản công và quản lý, sử dụng lao động. 

UBND thành phố trân trọng kính mời các đồng chí đến dự đúng thời gian, 
địa điểm trên./.  

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

TL. CHỦ TỊCH  
CHÁNH VĂN PHÒNG 
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