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GIẤY MỜI 
Hội nghị triển khai công tác kiểm toán 

 
 

Thực hiện Công văn số 223/KTNN-CN V ngày 05/3/2019 của Kiểm toán 
nhà nước về việc triển khai công tác kiểm toán, UBND tỉnh mời dự Hội nghị triển 
khai Quyết định kiểm toán Chương trình “Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch 
nông thôn dựa trên kết quả”, cụ thể như sau: 

1. Thành phần: 

- Đoàn Kiểm toán Nhà nước; 

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

- Đại diện lãnh đạo các sở, ngành, cơ quan thành viên Ban điều hành 
Chương trình “Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả” 
tỉnh Lạng Sơn (Quyết định số 2211/QĐ-UBND ngày 23/11/2017 của Chủ tịch 
UBND tỉnh) và lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh. 

- Trưởng Ban Quản lý dự án liên quan tới Chương trình (do Sở Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo chủ động mời). 

2. Thời gian: Từ 14giờ 30’, ngày 06/3/2019 (Thứ Tư). 

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

4. Phân công nhiệm vụ: Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
chuẩn bị báo cáo khái quát về tình hình thực hiện Chương trình NS & VSNT năm 
2018 trên địa bàn tỉnh (in tài liệu phục vụ Hội nghị).  

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

 
Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh; 
- Báo Lạng Sơn, Đài PTTH tỉnh (đưa tin); 
- CPVP UBND tỉnh,  
  các phòng CV, HC-QT, TTTH-CB; 
- Lưu: VT, KTN (VAT). 

TL. CHỦ TỊCH 
 CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 

 
 

Phùng Quang Hội 
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