
GIẤY MỜI
Dự Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác thanh tra năm 2017

và triển khai nhiệm vụ công tác thanh tra năm 2018

         

Căn cứ Giấy mời số 26/GM-TTr ngày 17/01/2018 của Thanh tra tỉnh
Lạng Sơn về việc tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác thanh tra
năm 2017 và triển khai nhiệm vụ công tác thanh tra năm 2018,

Ủy ban nhân dân huyện Đình Lập trân trọng kính mời đại diện các
đồng chí lãnh đạo các cơ quan, đơn vị tới dự Hội nghị trực tuyến với Thanh
tra tỉnh Lạng Sơn về tổng kết công tác thanh tra năm 2017 và triển khai
nhiệm vụ công tác thanh tra năm 2018, cụ thể như sau:

1. Thành phần

- Thường trực Huyện ủy; (có giấy mời riêng)

- Lãnh đạo UBND huyện;

- Đại diện Lãnh đạo các đơn vị: Tài nguyên và Môi trường, Nội vụ,
Lao động, Thương binh và Xã hội, Tư pháp; Trung tâm Phát triển quỹ đất;
Thanh tra huyện, Ban Tiếp công dân huyện.

2. Thời gian: Từ 08 giờ 00, ngày 26/01/2018 (thứ Sáu).

3.  Địa điểm: Tại  Hội  trường tầng 3 phòng Tài  chính -  Kế hoạch
huyện.

4. Tổ chức thực hiện

Thanh tra huyện chuẩn bị các nội dung liên quan, tham mưu đề xuất ý
kiến phát biểu cho lãnh đạo UBND huyện; cập nhật, in ấn tài liệu, gửi các
đại biểu dự họp trực tuyến.

Văn phòng HĐND và UBND huyện chuẩn bị các điều kiện về kỹ
thuật phục vụ Hội nghị; bố trí cán bộ kiểm tra, chạy thử đường truyền thực
hiện. Thời gian kiểm tra, chạy thử đường truyền thực hiện vào  14 giờ 00
ngày 25/01/2018.



Điện lực Đình Lập xây dựng phương án đảm bảo điện cho Hội nghị.

Trân trọng kính mời./.


