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GIẤY MỜI 
Về việc dự công bố Quyết định thanh tra của Thanh tra tỉnh 

 
 

 

Thực hiện Công văn số 210/TTr-PCTN ngày 15/5/2019 của Thanh tra 
tỉnh Lạng Sơn về việc thông báo thời gian công bố Quyết định thanh tra về việc 
thực hiện các quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng tại UBND 
thành phố Lạng Sơn, UBND thành phố mời các cơ quan, đơn vị tham dự với 
thành phần, thời gian, địa điểm như sau: 

1. Thành phần 

- Chủ tịch UBND thành phố; 

- Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn;  

- Các lãnh đạo phòng Tài chính Kế hoạch và Thanh tra thành phố. 

- Chủ tịch UBND và Kế toán, Thủ quỹ phường Chi Lăng, xã Quảng Lạc ; 

- Thủ trưởng và Kế toán, Thủ quỹ các cơ quan: phòng Nội vụ, phòng Tư 
pháp, Văn phòng HĐND-UBND thành phố; 

2. Thời gian: Vào hồi 08 giờ 00 phút, ngày 22/5/2019 (Thứ Tư). 

3. Địa điểm: Tại phòng họp trực tuyến - UBND thành phố Lạng Sơn. 

- Giao Thanh tra thành phố chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan 
chuẩn bị báo cáo của UBND Thành phố cho các thành phần dự họp và cung cấp 
Hồ sơ, tài liệu cho Đoàn Thanh tra. 

- Giao phòng Nội vụ; phòng Tư pháp; Văn phòng HĐND-UBND thành 
phố; UBND phường Chi Lăng; UBND xã Quảng Lạc chuẩn bị báo cáo của đơn 
vị cho các thành phần dự họp và cung cấp Hồ sơ, tài liệu cho Đoàn Thanh tra. 

(Hồ sơ, tài liệu lập danh mục bàn giao cụ thể ngay buổi công bố Quyết 
định thanh tra). 

Trân trọng kính mời các thành phần đến dự họp đúng thành phần, thời 
gian và địa điểm trên./. 

 

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

TL. CHỦ TỊCH 
CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 
 

Hoàng Thái Lâm 
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