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GIẤY MỜI 
Dự công bố Quyết định Thanh tra tại  Trường Mầm non Mai Pha 

 
 

 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 tài 
chính;  quản lý, sử dụng tài sản công tại Trường Mầm non Mai Pha, thành phố Lạng 
Sơn với nội dung như sau: 

1. Thành phần mời: 

- Lãnh đạo UBND thành phố;  

- Lãnh đạo các đơn vị: Thanh tra thành phố; Tài chính - Kế hoạch; Giáo 
dục và Đào tạo; UBND xã Mai Pha; 

- Thành viên Đoàn Thanh tra theo Quyết định số 2423/QĐ-UBND ngày 
31/5/2019 của Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn; 

- Trường Mầm non Mai Pha, thành phố Lạng Sơn. 

(Đề nghị đ/c Hiệu trưởng mời giúp: Các đ/c trong Ban Giám hiệu nhà 
trường, giáo viên của trường, cán bộ, nhân viên có liên quan, đại diện Ban đại 
diện cha mẹ học sinh của trường). 

2. Thời gian: 08 giờ 00 phút, ngày 17/6/2019 (Thứ Hai) 

3. Địa điểm: Trường Mầm non Mai Pha, thành phố Lạng Sơn. 

4. Nội dung: Công bố Quyết định thanh tra số 2423/QĐ-UBND ngày 
31/5/2019 của Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn Thanh tra việc thực hiện chính 
sách, pháp luật trong công tác quản lý tài chính;  quản lý, sử dụng tài sản công tại 
Trường Mầm non Mai Pha, thành phố Lạng Sơn. 

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

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

TL. CHỦ TỊCH  
 CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 
 
 

Hoàng Thái Lâm 
 


		2019-06-14T10:26:03+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!




