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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
        TP. Lạng Sơn, ngày  22  tháng 11năm 2019 

 
GIẤY MỜI 

Dự công bố Quyết định Thanh tra việc chấp hành pháp luật trong quản lý 
đầu tư xây dựng Dự án do Phòng Giáo dục & Đào tạo TP làm chủ đầu tư 

 
 

 Thực hiện Chương trình công tác, UBND thành phố tổ chức công bố 
Quyết định thanh tra việc chấp hành pháp luật trong quản lý đầu tư xây dựng Dự 
án Cải tạo 02 phòng chức năng và nhà vệ sinh giáo viên Trường Tiểu học Vĩnh 
Trại, thành phố Lạng Sơn 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 Quản lý đô thị; 

- Thành viên Đoàn Thanh tra theo Quyết định số 4216/QĐ-UBND ngày 
13/11/2019 của Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn. 

- Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố (Đề nghị đơn vị mời giúp các 
thành phần có liên quan tham dự buổi công bố)  

2. Thời gian: 08 giờ 00 phút, ngày 25/11/2019 (Thứ hai) 

3. Địa điểm: Phòng họp 1 - UBND thành phố Lạng Sơn 

 4. Nội dung: Công bố Quyết định số 4216/QĐ-UBND ngày 13/11/2019 
của Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn Thanh tra việc chấp hành pháp luật 
trong quản lý đầu tư xây dựng Dự án Cải tạo 02 phòng chức năng và nhà vệ sinh 
giáo viên Trường Tiểu học Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn. 

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 

 
 
 
 
 

Hoàng Thái Lâm 
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