
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH LẠNG SƠN 

 Số:           /GM-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Lạng Sơn, ngày        tháng  5 năm 2022 

 

GIẤY MỜI  

Dự làm việc với Tổ Công tác của Thanh tra Chính phủ 

 

Thực hiện Văn bản số 753/TTCP-VP ngày 20/5/2022 của Thanh tra Chính 

phủ về việc kiểm tra, đôn đốc các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, 

kép dài theo Quyết định 1849/QĐ-TTg, Kế hoạch 363/KH-TTCP và Kế hoạch số 

1910/KH-TTCP, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh mời các cơ quan tham dự làm 

việc, cụ thể như sau: 

1. Thành phần: 

- Lãnh đạo UBND tỉnh;  

- Đại diện lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam tỉnh Lạng Sơn, Hội Nông dân tỉnh; 

- Đại diện lãnh đạo các cơ quan: Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh, Sở Tài 

nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Tư pháp, Văn phòng UBND tỉnh; 

- Đại diện lãnh đạo UBND các huyện: Cao Lộc, Lộc Bình, Hữu Lũng và 

thành phố Lạng Sơn (các phòng, ban liên quan của các huyện, thành phố do 

UBND huyện, thành phố mời). 

2. Thời gian: 01 buổi, bắt đầu từ 09 giờ 00 phút, ngày 25/5/2022 (thứ 4).  

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

4. Công tác chuẩn bị: 

- Giao Thanh tra tỉnh làm đầu mối, thông tin với Tổ Công tác về chương 

trình làm việc tại tỉnh; chuẩn bị báo cáo, hồ sơ tài liệu phục vụ chương trình làm 

việc với Tổ Công tác; đảm bảo công tác hậu cần theo chương trình. 

- Các thành phần dự họp chủ động cập nhật, nghiên cứu trước tài liệu và 

chuẩn bị ý kiến phát biểu tại cuộc họp. 

Ủy ban nhân dân tỉnh trân trọng kính mời các đồng chí tham dự đúng thành 

phần và thời gian, địa điểm nêu trên./. 
 
 

 

Nơi nhận:  

- Như thành phần mời;                                                                          

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- C, PCVP UBND tỉnh,  

 các phòng: THNC, HC-QT, BTCD; 

- Lưu VT, NTHQ.    

 

TL. CHỦ TỊCH 
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 
Dương Công Hiệp 
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