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Số: 35 /GM-UBND Lạng Sơn, ngày  23  tháng  01 năm 2019 
 

GIẤY MỜI 
Dự làm việc với Thanh tra Chính phủ 

Thực hiện Quyết định số 3169/QĐ-TTCP ngày 26/12/2017 của Tổng 
Thanh tra Chính phủ về thanh tra trách nhiệm của UBND tỉnh Lạng Sơn trong 
việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo, phòng, 
chống tham nhũng và quản lý đất đai; Công văn số 78/TTCP-C.I ngày 21/01/2019 
của Thanh tra Chính phủ về việc mời họp về dự thảo kết luận thanh tra, UBND 
tỉnh mời dự làm việc với Thanh tra Chính phủ, cụ thể như sau:   

1. Thành phần: 

a) Thanh tra Chính phủ 

- Tổng Thanh tra Chính phủ; 

- Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh; 

- Đại diện lãnh đạo Cục I, Vụ Giám sát Thẩm định và xử lý sau thanh tra; 

- Ban Tiếp Công dân Trung ương; 

- Đoàn thanh tra Theo Quyết định số 3169/QĐ-TTCP. 

b) Tỉnh Lạng Sơn 

- Bí thư Tỉnh ủy; 

- Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Đại điện lãnh đạo các sở, ngành: Thanh tra tỉnh, Ban Tiếp công dân tỉnh, 
Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Văn 
phòng UBND tỉnh. 

- Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn. 

2. Nội dung: Thanh tra Chính phủ tổ chức cuộc họp để làm rõ thêm một 
số nội dung giải trình của UBND tỉnh Lạng Sơn liên quan đến dự thảo kết luận 
thanh tra. 

 3. Thời gian, địa điểm: 

 - Thời gian: Từ 14 giờ 00 phút, ngày 25/01/2019. 

- Địa điểm: Trụ sở cơ quan Thanh tra Chính phủ, lô D29, khu Đô thị mới, 
đường Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội 

          4. Phân công thực hiện: 

- Giao Thanh tra tỉnh chuẩn bị tài liệu để làm việc với Thanh tra Chính phủ 
theo nội dung cuộc họp.   



- Các sở, ngành, đơn vị chuẩn bị các nội dung theo trách nhiệm của đơn vị 
mình. 

Kính mời các thành phần tham gia dự họp đúng thời gian và địa điểm trên./. 
 

Nơi nhận:  
- Như thành phần làm việc; 
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;   
- C, PCVP UBND tỉnh,  
  các phòng: NC, BTCD, TH, HC-QT;  
- Lưu: VT, NC (HTMĐ).  

 

TL. CHỦ TỊCH 
CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 

 
 
 

 
Phùng Quang Hội 
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