
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /VP-KT Lạng Sơn, ngày     tháng 5 năm 2020 

V/v tham gia ý kiến các dự thảo 

văn bản của Đoàn kiểm tra số 01 
 

 

 

Kính gửi: Thành viên Đoàn kiểm tra số 1. 

 
Thực hiện Quyết định số 2318-QĐ/TU ngày 05/5/2020 của Ban Thường 

vụ Tỉnh ủy về việc thành lập Đoàn kiểm tra đối với Ban Thường vụ Huyện ủy và 

một số đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Chi Lăng, đồng chí Hồ 

Tiến Thiệu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch phụ trách UBND 

tỉnh - Trưởng Đoàn kiểm tra số 01 có ý kiến như sau: 

Yêu cầu các thành viên Đoàn kiểm tra nghiên cứu, góp ý trực tiếp vào dự 

thảo các văn bản của Đoàn kiểm tra kèm theo Công văn này, gửi về Văn phòng 

UBND tỉnh (đ/c Nông Ngọc Trường, Chuyên viên Phòng Kinh tế - Thư ký 

Đoàn) trước ngày 25/5/2020 để tổng hợp, trình Trưởng Đoàn kiểm tra xem xét, 

quyết định.  

(Gửi kèm theo các Dự thảo: kế hoạch kiểm tra, lịch kiểm tra, phân công 

nhiệm vụ các thành viên Đoàn kiểm tra, gợi ý đề cương báo cáo của tập thể và 

cá nhân được kiểm tra, danh mục tài liệu cần cung cấp trên VNPT-iOfffice). 

Văn phòng UBND tỉnh Lạng Sơn thông báo ý kiến của đồng chí Phó Chủ 

tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn kiểm tra số 01 để các đồng chí thực hiện./. 

Nơi nhận: KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
- Như trên; 

- C, PCVP UBND tỉnh, 

  Phòng Kinh tế; 

- Lưu: VT,KT(NNT). 

 

 

 
 

Dương Văn Chiều 
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