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GIẤY MỜI
Dự Hội nghị triển khai thi hành
Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018

Thực hiện Kế hoạch số 101/KH-UBND ngày 22/3/2019 của UBND thành
phố Lạng Sơn về triển khai thi hành Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018,
Được sự nhất trí của UBND tỉnh Lạng Sơn, UBND thành phố Lạng Sơn
phối hợp với Thanh tra tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai thi hành Luật phòng,
chống tham nhũng năm 2018. Nội dung cụ thể như sau:
1. Thành phần mời tham dự Hội nghị:
- Đại diện Thường trực Thành ủy;
- Đại diện Thường trực HĐND Thành phố;
- Đại diện Lãnh đạo UBND Thành phố;
- Đại diện Lãnh đạo các cơ quan tham mưu giúp việc Thành ủy;
- Đại diện Lãnh đạo UBMTTQ thành phố và các đoàn thể thành phố;
- Đại diện Lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị thuộc UBND thành phố;
- Đại diện lãnh đạo: Viện Kiểm sát, Tòa án nhân dân, Chi cục thi hành án
dân sự, Chi cục Thống kê, Chi Cục thuế, Hạt Kiểm lâm thành phố; Công an thành
phố, BCH Quân sự thành phố, Bảo hiểm xã hội thành phố, Đội Quản lý thị trường
số 1, Xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi thành phố;
- Công chức phụ trách công tác tổ chức- cán bộ của Phòng Nội vụ; Công
chức phụ trách công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Phòng Tài chính
– Kế hoạch thành phố; Công chức Thanh tra thành phố;
- Các phường, xã: Đại diện lãnh đạo Đảng ủy, UBND, Công an; Công chức
Tư pháp – Hộ tịch (đề nghị UBND phường, xã mời giúp)
2. Nội dung: Triển khai thi hành Luật phòng chống tham nhũng năm 2018.
3. Thời gian- Địa điểm:
Một buổi sáng, bắt đầu từ 8 giờ 00 phút ngày 16/7/2019 (Thứ Ba).
Tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Lạng Sơn (phường Chi Lăng, thành phố
Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn)

4. Phân công nhiệm vụ:
- Thanh tra thành phố chủ trì phối hợp cùng phòng Tư pháp thành phố
chuẩn bị tài liệu và các điều kiện cần thiết phục vụ Hội nghị (Kinh phí từ nguồn
phổ biến giáo dục pháp luật Thành phố năm 2019).
- Thanh tra thành phố tiếp nhận và cấp phát tài liệu tại Hội nghị cho các đại
biểu do UBND thành phố mời; Kiểm soát thành phần, số lượng đại biểu thành
phố tham dự Hội nghị.
UBND thành phố trân trọng kính mời các thành phần đến dự Hội nghị
đúng thời gian và địa điểm trên./.
Nơi nhận:
- Thanh tra tỉnh (B/c);
- Thành phần mời dự Hội nghị;
- Phòng Tư pháp TP;
- Thanh tra thành phố;
- CPVP+ QTM;
- Trang thông tin điện tử TP;
- Lưu: VT.
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