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Số:         /GM-UBND Lạng Sơn, ngày      tháng  7  năm 2020 

 

GIẤY MỜI 

Dự Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai  

nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020 của ngành Thanh tra  

 
 

Thực hiện Công văn số 1175/TTCP-VP ngày 17/7/2020 của Thanh tra 

Chính phủ về việc mời dự Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, 

triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020 của ngành Thanh tra, 

UBND tỉnh trân trọng kính mời các đại biểu dự Hội nghị trực tuyến với nội dung 

như sau: 

1. Thành phần tham dự Hội nghị 

- Lãnh đạo UBND tỉnh;  

- Mời đại diện lãnh đạo: Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy; 

- Đại diện lãnh đạo và Chánh Thanh tra: Sở Tài chính, Sở Xây dựng, 

Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Nội 

vụ, Sở Tư pháp, Công an tỉnh; 

- Đại diện lãnh đạo UBND và Chánh thanh tra huyện Cao Lộc và thành 

phố Lạng Sơn; 

- Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra tỉnh; Chánh, Phó Văn phòng,  

Trưởng phòng, Phó trưởng phòng Thanh tra tỉnh; 

- Trưởng Ban, Phó trưởng Ban Tiếp công dân - Văn phòng UBND tỉnh; 

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Lạng Sơn (dự và đưa tin). 

2. Thời gian: 01 buổi, từ 08 giờ 00 phút ngày 22/7/2020. 

3. Địa điểm: Tại phòng họp trực tuyến Viễn thông Lạng Sơn (Số 12 

đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn). 

4. Tổ chức thực hiện 

- Giao Thanh tra tỉnh dự thảo ý kiến tham luận của lãnh đạo UBND tỉnh; 

chuẩn bị tài liệu cho các thành phần dự Hội nghị; phối hợp với Viễn thông Lạng 

Sơn chuẩn bị Maket, phòng họp và các điều kiện cần thiết phục vụ Hội nghị.   

- Viễn thông Lạng Sơn bảo đảm các điều kiện về kỹ thuật phục vụ Hội nghị 

trực tuyến. 

UBND tỉnh kính mời các đồng chí tham dự hội nghị./. 
 

Nơi nhận:                                                                   
- Như thành phần dự họp; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Thanh tra tỉnh; 

- Viễn thông Lạng Sơn; 

- Sở Thông tin và Truyền thông; 

- C, PVP UBND tỉnh,  

  các phòng CV, HC-QT, TH-CB; 

- Lưu: VT, THNC (HTMĐ).    

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 
 

 

 

Phạm Hùng Trường 
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