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GIẤY MỜI
Dự Hội nghị công bố Quyết định thanh tra
của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Thực hiện Quyết định số 1156/QĐ-BKHĐT ngày 23/7/2020 của Bộ
trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc thanh tra việc chấp hành pháp luật về đầu
tư công giai đoạn 2016-2019, việc đầu tư theo hình thức đối tác công - tư, việc
chấp hành pháp luật về đầu tư giai đoạn 2015-2019 tại tỉnh Lạng Sơn; Công văn
số 4797/BKHĐT-TTr ngày 27/7/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc công
bố Quyết định thanh tra, UBND tỉnh kính mời các đại biểu dự Hội nghị, cụ thể
như sau:
1. Thành phần mời
- Lãnh đạo Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, chủ đầu tư: Kế hoạch và Đầu tư,
Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Quản lý dự án
đầu tư xây dựng tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh;
Đại diện lãnh đạo UBND các huyện: Chi Lăng, Bắc Sơn, Cao Lộc, Đình
Lập, Lộc Bình, Tràng Định, Văn Quan và UBND thành phố Lạng Sơn;
Đại diện lãnh đạo: Ban Quản lý xây dựng và bảo trì hạ tầng giao thông,
Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ, Chi cục Phát triển nông thôn, Công ty TNHH
Huy Hoàng, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Lạng sơn, Ban Quản
lý dự án đầu tư xây dựng huyện Chi Lăng, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng
huyện Tràng Định; đại diện Liên danh Công ty cổ phần Xây dựng Thành Sơn và
Công ty cổ phần Thương mại Long Thịnh, Công ty cổ phần Đầu tư Bác Nguyên
Lạng Sơn, Công ty cổ phần Xây dựng Xuân Quang.
2. Thời gian, địa điểm: Bắt đầu từ 8 giờ 30 phút ngày 30/7/2020 (thứ
Năm) tại phòng họp tầng 4, trụ sở UBND tỉnh.
3. Nội dung: công bố Quyết định thanh tra của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch
và Đầu tư.
4. Phân công thực hiện
- Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư làm cơ quan đầu mối, chủ trì liên lạc, trao
đổi với Đoàn thanh tra trong suốt quá trình làm việc tại tỉnh; chủ động cung cấp
các hồ sơ, tài liệu thuộc chức năng, nhiệm vụ của đơn vị cho Đoàn thanh tra.
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Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan chuẩn bị tài liệu, báo cáo tại
buổi công bố Quyết định thanh tra theo nội dung yêu cầu, gửi UBND tỉnh trước
ngày 29/7/2020; phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị đón tiếp Đoàn.
- Các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, các chủ đầu tư, nhà đầu tư
chuẩn bị các nội dung, làm việc với Đoàn thanh tra theo trách nhiệm của đơn vị.
Ủy ban nhân dân tỉnh trân trọng kính mời các thành phần tham dự Hội
nghị./.
Nơi nhận:
- Như thành phần mời;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh ;
- Văn phòng HĐND tỉnh;
- Đài PT-TH tỉnh, Báo Lạng Sơn (đưa tin);
- C, PVP UBND tỉnh, các phòng CM, HC-QT,
Trung tâm THCB;
- Lưu: VT, KT(VQK).
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