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     GIẤY MỜI 
Dự họp thông qua dự thảo Biên bản kiểm toán tại tỉnh Lạng Sơn 

 

Thực hiện chương trình công tác của Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành 
IV, UBND tỉnh mời các thành phần dự họp thông qua dự thảo Biên bản kiểm toán 
Chương trình mục tiêu đầu tư hạ tầng khu kinh tế ven biển, khu kinh tế cửa khẩu, 
khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu công nghệ cao, khu nông nghiệp ứng 
dụng công nghệ cao giai đoạn 2016-2020 theo Quyết định số 351/QĐ-TTg ngày 
29/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ, cụ thể như sau: 

1. Thành phần: 

- Đoàn Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành IV; 

- Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh; 

- Đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, 
Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, Kho bạc Nhà nước 
tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh. 

2. Thời gian: Từ 14 giờ 00’, ngày 24/7/2019 (thứ Tư). 

3. Địa điểm: Tại phòng họp trực tuyến tầng 3, trụ sở UBND tỉnh. 

4. Tổ chức thực hiện: 

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan 
tổng hợp, chuẩn bị báo cáo giải trình các nội dung Đoàn Kiểm toán Nhà nước 
chuyên ngành IV đã có ý kiến trong quá trình làm việc cụ thể tại từng đơn vị; phối 
hợp với Văn phòng UBND tỉnh chủ động liên lạc với Đoàn công tác để thống 
nhất chương trình, bố trí đón tiếp Đoàn. 

Trân trọng kính mời các đại biểu tham dự họp./. 
 

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- CPVP UBND tỉnh,  
  các phòng CM, HC-QT, TH-CB; 
- Lưu: VT, KTN (VQK). 

TL. CHỦ TỊCH 
 CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 
 

Phùng Quang Hội 
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