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GIẤY MỜI 
Dự Hội nghị Công bố quyết định kiểm toán 

 
 

Thực hiện Công văn số 597/KVX-TH ngày 25/12/2018 của Kiểm toán 
nhà nước Khu vực X về việc công bố quyết định kiểm toán việc quản lý, sử 
dụng đất trong và sau quá trình cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước giai 
đoạn 2011-2017, UBND tỉnh mời các sở, ngành, doanh nghiệp dự Hội nghị 
Công bố quyết định kiểm toán, cụ thể như sau: 

1. Thành phần: 

- Lãnh đạo UBND tỉnh. 

- Lãnh đạo các Sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Kế 
hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Cục Thuế. 

- Lãnh đạo các doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa trong giai đoạn 2011-
2017 (Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư mời). 

- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; lãnh đạo các Phòng: Kinh tế chuyên 
ngành, Kinh tế tổng hợp. 

2. Thời gian: Từ 10 giờ 30’, ngày 08/01/2019 (Thứ Ba). 

3. Địa điểm: Tại phòng họp tầng 4, trụ sở UBND tỉnh. 

4. Phân công chuẩn bị 

Sở Tài nguyên và Môi trưởng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị 
liên quan chuẩn bị tài liệu phục vụ lãnh đạo tỉnh tham dự Hội nghị; phối hợp với 
Kiểm toán nhà nước khu vực X chuẩn bị các nội dung liên quan đến công tác tổ 
chức Hội nghị. 

Kính mời các đại biểu tham dự đúng thành phần và thời gian trên./. 
 

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

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

 
 

 
 

Dương Văn Chiều 
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