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GIẤY MỜI 

Tham gia làm việc với Đoàn giám sát của HĐND tỉnh 

 

 Thực hiện Chương trình số 219/Ctr-ĐGS ngày 27/4/2018 của Đoàn giám sát 

Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc giám sát tình hình quản lý, sử dụng tài 

sản công trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Thông báo số 484/TB-ĐGS ngày 08/8/2018 

của Đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn về thông báo thời gian 

giám sát tại UBND tỉnh và một số đơn vị trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Ủy ban nhân 

dân huyện mời các thành phần tham gia làm việc với Đoàn Giám sát của HĐND 

tỉnh như sau: 

 I. THÀNH PHẦN 

 1. Đại diện Thường trực HĐND huyện; 

 2. Đại diện Lãnh đạo UBND huyện; 

3. Đại diện Lãnh đạo và Chuyên viên phòng Tài chính - Kế hoạch; 

4. Đại diện Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Phòng Giáo dục và Đào tạo, Văn 

phòng HĐND và UBND huyện, Trung tâm Y tế huyện, Phòng Kinh tế & Hạ tầng. 

 II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM 

1. Thời gian: Từ 08 giờ 00 phút ngày 24/8/2018 (Thứ sáu). 

2. Địa điểm: Tại phòng họp tầng 3, trụ sở HĐND và UBND huyện Lộc 

Bình. 

 III. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ 

 1. Phòng Tài chính - Kế hoạch chủ trì chuẩn bị báo cáo của UBND huyện; 

phối hợp với các cơ quan, đơn vị chuẩn bị hồ sơ, tài liệu liên quan đến các nội 

dung theo yêu cầu của Đoàn Giám sát; in đủ số lượng theo thành phần làm việc. 

 2. Các thành phần khác chuẩn bị nội dung báo cáo theo chức năng, nhiệm vụ 

và lĩnh vực được phân công.  

 3. Văn phòng HĐND và UBND huyện chuẩn bị phòng họp và các điều kiện 

cần thiết đảm bảo cho buổi giám sát./. 

 

Nơi nhận: 
- Như thành phần tham dự; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- C, PCVP HĐND và UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 
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