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     GIẤY MỜI 

Dự họp thông báo kết quả kiểm toán tại tỉnh Lạng Sơn 

 
 

Thực hiện chương trình công tác của Kiểm toán nhà nước khu vực X về 

việc tổ chức cuộc họp thông báo kết quả kiểm toán tại Lạng Sơn; UBND tỉnh  

kính mời các thành phần đến dự họp, cụ thể như sau: 

1. Thành phần 

- Đại diện Lãnh đạo Hội đồng nhân dân tỉnh. 

- Đồng chí: Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh. 

- Lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước. 

- Lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước khu vực X 

- Đoàn Kiểm toán Nhà nước theo Quyết định số 496/QĐ-KTNN ngày 

29/4/2020 của Tổng Kiểm toán Nhà nước. 

- Đại diện Lãnh đạo các Sở, ngành, đơn vị: Tài chính, Kế hoạch và Đầu 

tư, Kho bạc Nhà nước Lạng Sơn, Cục Thuế, Cục Hải quan, Thanh tra tỉnh, Nội 

vụ, Khoa học và Công nghệ, Giáo dục và Đào tạo, Văn hoá Thể thao và Du lịch, 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Trường Cao đẳng Sư 

phạm, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Ban Quản lý dự án ĐTXD các công 

trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục Phát triển nông thôn, Chi 

cục Kiểm lâm, Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng – Lạng Sơn, Ban Quản lý 

xây dựng và bảo trì hạ tầng giao thông. 

- Đại diện Lãnh đạo UBND các huyện: Bắc Sơn, Đình Lập, Văn Quan, 

Bình Gia, Lộc Bình và Thành phố Lạng Sơn. 

- Đại diện Lãnh đạo: Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn, Công ty 

TNHH Huy Hoàng. 

2. Thời gian: Từ 09 giờ 15 phút, ngày 30/7/2020 (thứ Năm). 

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

4. Tổ chức thực hiện 

4.1. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan tổng hợp báo cáo 

giải trình, làm rõ các nội dung kiến nghị của Kiểm toán nhà nước.  

4.2. Các sở, ngành và đơn vị được kiểm toán chuẩn bị nội dung giải trình 

những nội dung kiến nghị của Kiểm toán nhà nước; cung cấp hồ sơ, tài liệu cho 

Sở Tài chính để xây dựng báo cáo giải trình chung của tỉnh. 
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4.3. Giao Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính chủ 

động liên lạc với Đoàn công tác để thống nhất chương trình làm việc, bố trí đón 

tiếp Đoàn. 

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

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- CPVP UBND tỉnh,  

các phòng CV, HC-QT, Trung tâm THCB; 

- Lưu: VT, KT(LTH). 

TL. CHỦ TỊCH 

 KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Dương Văn Chiều 
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