ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 381 /GM-UBND

Lạng Sơn, ngày 16 tháng 10 năm 2020

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY MỜI
Họp chuyên đề xem xét dự thảo Quyết định ban hành Quy chế phối hợp giữa
các cơ quan liên quan trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động
kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
Thực hiện Chương trình công tác tháng 10/2020, đồng chí Đoàn Thu Hà,
Phó Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức họp chuyên đề như sau:
1. Thành phần
- Đồng chí Đoàn Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Chủ trì;
- Đại diện lãnh đạo các Sở, Ngành: Công Thương, Y tế, Nông nghiệp và
Phát triển Nông thôn, Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông, Tư
pháp, Công an tỉnh, Cục Thuế, Cục Quản lý thị trường, Ngân hàng Nhà nước
Chi nhánh tỉnh; lãnh đạo UBND thành phố, Hội bảo vệ Người tiêu dùng tỉnh,
Văn phòng UBND tỉnh;
- Mời đại diện lãnh đạo Ban Kinh tế và Ngân sách của HĐND tỉnh.
2. Nội dung: xem xét dự thảo Quyết định ban hành Quy chế phối hợp
giữa các cơ quan liên quan trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động
kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.
3. Thời gian: Từ 08 giờ 00, ngày 21/10/2020 (thứ Tư).
4. Địa điểm: Tại phòng họp trực tuyến tầng 3, trụ sở UBND tỉnh.
5. Tổ chức thực hiện
- Sở Công Thương chuẩn bị in và phát đủ tài liệu liên quan cho các thành
phần dự họp (gửi kèm Giấy mời này bản mềm các tài liệu liên quan).
- Các thành phần dự họp chuẩn bị ý kiến phát biểu tại cuộc họp.
UBND tỉnh trân trọng kính mời các thành phần tham dự./.
Nơi nhận:
- Như thành phần mời;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- CPVP UBND tỉnh,
các phòng CM, TTTH-CB;
- Lưu: VT, KT(LC).
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