UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số:259/GM-UBND

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Lạng Sơn, ngày 08 tháng 8 năm 2018

GIẤY MỜI
Dự Hội nghị thông qua biên bản kiểm toán.
Thực hiện chương trình công tác của UBND tỉnh và của Đoàn Kiểm toán
nhà nước chuyên ngành IV, UBND tỉnh mời các sở, ngành, đơn vị tham dự Hội
nghị như sau:
1. Thành phần:
1.1. Thành phần Kiểm toán nhà nước
- Ông Hoàng Phú Thọ - Kiểm toán trưởng KTNN chuyên ngành IV;
- Ông Trần Văn Hồng - Phó Kiểm toán trưởng KTNN chuyên ngành IV Trưởng đoàn;
- Đại diện Tổ kiểm toán chất lượng kiểm toán: Ông Đỗ Duy Tân - Tổ
trưởng;
- Tổ kiểm toán:
+ Ông Bùi Xuân Đài - Tổ trưởng;
+ Bà Hoàng Thị Ngọc Hà - Thành viên.
1.2. Thành phần tỉnh Lạng Sơn
- Lãnh đạo UBND tỉnh;
- Thủ trưởng các Sở, ngành, đơn vị: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Kho
bạc nhà nước tỉnh, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh;
- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, các phòng: Kinh tế tổng hợp, Kinh tế
chuyên ngành.
2. Nội dung: Thông qua biên bản kiểm toán Chương trình mục tiêu phát
triển kinh tế - xã hội các vùng giai đoạn 2016-2020 tại tỉnh Lạng Sơn.
3. Thời gian: Từ 15 giờ 00 phút, ngày 10/8/2018 (thứ Sáu).
4. Địa điểm: Tại phòng họp tầng 4, trụ sở UBND tỉnh.
5. Phân công chuẩn bị:
5.1. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện: Chủ trì, phối hợp với các cơ
quan liên quan tiếp đón Đoàn công tác của Kiểm toán nhà nước; chuẩn bị hồ sơ,
tài liệu phục vụ cho lãnh đạo tỉnh tham dự Hội nghị (tài liệu gửi UBND tỉnh
trước ngày 09/8/2018).
5.2. Các đơn vị được kiểm toán có trách nhiệm báo cáo, giải trình đối với
từng nội dung liên quan đến đơn vị mình.

5.3. Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Đoàn công tác của Kiểm toán
nhà nước chuyên ngành IV chuẩn bị hội trường và các nội dung khác liên quan
để tổ chức Hội nghị.
Kính mời các đại biểu tham dự đúng thành phần và thời gian trên./.
Nơi nhận:
- Như thành phần mời;
- Kiểm toán nhà nước chuyên ngành IV;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- CPVP UBND tỉnh,
các phòng CV, HC-QT, TTTH-CB;
- Lưu: VT, KTTH(LTH).
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