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Số:  157 /GM-UBND Lạng Sơn, ngày  04  tháng 5  năm 2019 
 

 
GIẤY MỜI 

Dự Hội nghị trực tuyến triển khai Quyết định số 1849/QĐ-TTg ngày 
27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 363/KH-TTCP ngày 
20/3/2019 của Thanh tra Chính phủ về kiểm tra, rà soát, giải quyết vụ việc 

khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài. 
 
 

 
Thực hiện Công văn số 573/TTCP-VP ngày 22/4/2019 của Thanh tra Chính 

phủ về mời dự Hội nghị trực tuyến với các địa phương, UBND tỉnh trân trọng 
kính mời các đại biểu đến dự Hội nghị trực tuyến với nội dung cụ thể như sau: 

1. Thành phần tham dự Hội nghị: 

- Lãnh đạo UBND tỉnh; 

- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; 

- Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; 

- Lãnh đạo Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; 

- Đại diện lãnh đạo: Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; 

- Đại diện lãnh đạo: Sở Tài chính; Sở Xây dựng; Sở Tài nguyên và Môi 
trường; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Sở Tư pháp; Công an tỉnh; 
UBND huyện Cao Lộc và thành phố Lạng Sơn; 

- Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra tỉnh và Trưởng, phó các phòng, 
đơn vị của Thanh tra tỉnh; 

- Trưởng Ban Tiếp công dân - Văn phòng UBND tỉnh; 

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Lạng Sơn (dự và đưa tin); 

- Chánh Thanh tra huyện Cao Lộc và thành phố Lạng Sơn. 

2.  Thời gian: 01 buổi, bắt đầu từ 08 giờ 30 phút, ngày 07/5/2019. 

3. Địa điểm: Tại phòng họp trực tuyến Viễn thông Lạng Sơn (Số 12 
đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn). 

4. Tổ chức thực hiện:  

- Giao Thanh tra tỉnh chuẩn bị tài liệu cho các thành phần dự Hội nghị; 
phối hợp với Viễn thông Lạng Sơn chuẩn bị phòng họp, các điều kiện cần thiết 
phục vụ Hội nghị;  
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- Viễn thông Lạng Sơn đảm bảo các điều kiện về kỹ thuật phục vụ Hội nghị 
trực tuyến.  

Ủy ban nhân dân tỉnh kính mời các đồng chí tham dự Hội nghị./. 
 

Nơi nhận:                                                         
- Như thành phần dự họp; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Thanh tra tỉnh; 
- Viễn thông Lạng Sơn; 
- Sở Thông tin và Truyền thông; 
- C, PCVP UBND tỉnh,  
  các phòng: TH, HC-QT, TH-CB; 
- Lưu: VT, NC (HTMĐ).    

TL. CHỦ TỊCH 
CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

Phùng Quang Hội 
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