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GIẤY MỜI 

Dự Hội nghị công bố Quyết định Kiểm tra thực hiện kết luận,  
kiến nghị kiểm toán năm 2018 tại tỉnh Lạng Sơn  

 
 

Thực hiện Công văn số 139/KVX-TH ngày 23/4/2018 của Kiểm toán nhà 
nước khu vực X về việc công bố Quyết định kiểm tra thực hiện kết luận, kiến nghị 
kiểm toán năm 2018 tại tỉnh Lạng Sơn, UBND tỉnh mời các sở, ngành, đơn vị 
tham dự Hội nghị cụ thể như sau: 

1. Thành phần: 

- Đoàn Kiểm tra thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán. 

- Đồng chí Nguyễn Công Trưởng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Lãnh đạo các Sở, Ban, ngành, đơn vị: Tài chính, Giáo dục và Đào tạo, 
Kho bạc nhà nước tỉnh, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lạng Sơn, UBND huyện Văn Lãng, UBND 
thành phố Lạng Sơn. 

2. Thời gian: Từ 14 giờ 00 phút, ngày 02/5/2018 (thứ Tư). 

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

4. Nội dung: Công bố Quyết định kiểm tra thực hiện kết luận, kiến nghị 
kiểm toán năm 2018 tại tỉnh Lạng Sơn. 

5. Giao nhiệm vụ 

- Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chuẩn bị tài liệu, 
báo cáo để phục vụ lãnh đạo UBND tỉnh làm việc tại Hội nghị (Tài liệu gửi về 
UBND tỉnh chậm nhất vào lúc 8 giờ ngày 02/5/2018) 

- Các sở, ban, ngành, đơn vị tham gia Hội nghị chuẩn bị báo cáo theo chức 
năng, nhiệm vụ.  

Trân trọng kính mời các đồng chí thuộc thành phần tham dự./. 
 

 
Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 
- CPVP UBND tỉnh,  
  các phòng CV, HC-QT, TTTH-CB; 
- Lưu: VT, KTTH (LTH). 

TL. CHỦ TỊCH 
 KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 
 

Dương Văn Chiều 
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