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GIẤY MỜI 

Dự buổi công bố Quyết định Thanh tra của Sở Nội vụ 
 

 

Thực hiện Văn bản số 646/ĐTTr ngày 21/6/2019 của Sở Nội vụ tỉnh Lạng 

Sơn về việc công bố Quyết định thanh tra; UBND huyện mời đại diện các thành 

phần dự buổi công bố Quyết định thanh tra, cụ thể như sau: 

1. Thành phần: 

- Đại diện Lãnh đạo UBND huyện. 

- Đại diện lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND huyện; đại diện lãnh đạo 

và cán bộ phụ trách công tác Tổ chức phòng Giáo dục và Đào tạo; Lãnh đạo và 

công chức phòng Nội vụ. 

2. Thời gian: từ 15 giờ 30 ngày 24 tháng 6 năm 2019 (thứ Hai). 

3. Địa điểm: Tại Phòng họp tầng 3 Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện. 

 4. Nội dung:  

 - Sở Nội vụ công bố Quyết định thanh tra, thông báo Kế hoạch tiến hành 

thanh tra, Lịch thanh tra trực tiếp tại đơn vị. 

 - UBND huyện trình bày báo cáo về kết quả thực hiện các quy định của 

pháp luật về công tác Nội vụ giai đoạn từ 01/01/2017 đến 15/6/2019. 

 - Trao đổi, thống nhất một số nội dung liên quan. 

 5. Công tác chuẩn bị 

Giao Phòng Nội vụ xây dựng báo cáo việc thực hiện quy định của pháp luật 

về công tác Nội vụ giai đoạn từ 01/01/2017 đến 15/6/2019. Phô tô tài liệu cho các 

thành phần dự buổi làm việc. 

UBND huyện trân trọng kính mời./.  
 

 

Nơi nhận: 
- Như Thành phần mời;  

- CT, các PCT UBND huyện; 

- VP HĐND và UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 
 

Ninh Thu Giang 
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