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GIẤY MỜI  

Dự Hội nghị tổng kết Chiến lược quốc gia phòng, chống 

tham nhũng đến năm 2020 và Kế hoạch thực hiện Công ước 

Liên hợp quốc về chống tham nhũng 

 

Thực hiện Kế hoạch số 29/KH-UBND ngày 28/01/2021 của UBND tỉnh 

về tổng kết Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 và Kế 

hoạch thực hiện Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng; Kế hoạch số 

65/KH-UBND ngày 17/3/2021 của UBND tỉnh về việc tổ chức Hội nghị tổng 

kết Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 và Kế hoạch 

thực hiện Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng, UBND tỉnh trân trọng 

kính mời các đại biểu dự Hội nghị tổng kết, cụ thể như sau: 

1. Thành phần 

- Lãnh đạo Thanh tra Chính phủ (có giấy mời riêng); 

- Lãnh đạo Cục IV, Thanh tra Chính phủ (có giấy mời riêng); 

- Thường trưc̣ Tỉnh ủy (có giấy mời riêng); 

- Lãnh đạo HĐND tỉnh (có giấy mời riêng); 

- Lãnh đạo UBND tỉnh; 

- Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;  

- Đại diện lãnh đạo các Ban Đảng thuôc̣ Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy; các 

Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh; Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội 

đồng nhân dân tỉnh; 

- Đại diện lãnh đạo: Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh,  

- Đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; 

- Đại diện lãnh đạo thành ủy, huyện ủy và UBND các huyện, thành phố;  

- Đại diện lãnh đạo: các doanh nghiệp Nhà nước thuộc tỉnh quản lý, Hiệp 

hội các doanh nghiệp tỉnh, Hội Luật Gia, Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Hội Đông y tỉnh, 

Hội Văn học nghệ thuật tỉnh, Hội Nhà báo tỉnh; 

- Chánh Thanh tra các sở, ban, ngành tỉnh, các huyện, thành phố; 

- Lãnh đạo, trưởng, phó các phòng Nghiệp vụ, Văn phòng Thanh tra tỉnh; 

- Đại diện các tập thể, cá nhân được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng 

Bằng khen (Thanh tra tỉnh mời). 
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2. Nội dung 

Tổng kết Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 và 

Kế hoạch thực hiện Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng 

3. Thời gian, địa điểm  

Từ 8 giờ 00 phút, ngày 08/4/2021 (thứ Năm), tại Hội trường Thành ủy - 

Ủy ban nhân dân thành phố Lạng Sơn. 

 4. Tổ chức thực hiện 

- Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chuẩn bị nội 

dung, tài liệu, chương trình và các điều kiện cần thiết tổ chức Hôị nghi.̣ 

- Sở Nội vụ chỉ đạo, thực hiện công tác thi đua, khen thưởng tại Hội nghị. 

- Các cơ quan, đơn vị chủ động bố trí thành phần tham dự hội nghị. 

Ủy ban nhân dân tỉnh kính mời các thành phần đến dự Hội nghị đúng thời 

gian, địa điểm nêu trên./. 
 

Nơi nhận:  
- Như thành phần mời; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;   

- C, PCVP UBND tỉnh, 

- Báo Lạng Sơn, Đài Phát thanh - Truyền 

hình tỉnh; 

 các Phòng CV, TT THCB; 

- Lưu: VT, THNC(HTMĐ) 

 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Phạm Hùng Trường 
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