
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐÌNH LẬP  
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 
Số:        /GM-UBND Đình Lập, ngày      tháng 3 năm 2020 

 

GIẤY MỜI 

Làm việc với Đoàn Kiểm tra công tác quản lý  

vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước 

     

 

Thực hiện Kế hoạch số 11/KH-STC ngày 27/02/2020 và Giấy mời số 

32/GM-UBND ngày 07/02/2020 của Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn về việc kiểm tra 

công tác quản lý vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước tại các huyện, thành phố; 

UBND huyện Đình Lập trân trọng kính mời các thành phần dự làm việc với 

Đoàn kiểm tra, cụ thể như sau:  

1. Thành phần: 

- Đại diện lãnh đạo UBND huyện; 

- Lãnh Phòng Tài chính - Kế hoạch, Chuyên viên;  

- Lãnh đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng; 

- Lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

- Lãnh đạo KBNN Đình Lập; 

- Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng, Kế toán. 

2. Thời gian: Từ  8h giờ 00 phút, ngày 10/3/2020 (thứ Ba). 

3. Địa điểm: Tại Hội trường tầng 3, Phòng Tài chính - Kế hoạch. 

4. Công tác chuẩn bị: 

- Phòng Tài chính - Kế hoạch chuẩn bị các tài liệu, báo cáo theo yêu cầu để 

làm việc với Đoàn kiểm tra. 

- Văn phòng HĐND và UBND huyện phối hợp chuẩn bị các điều kiện cần 

thiết để làm việc với Đoàn kiểm tra.  

- Các cơ quan, đơn vị tham dự buổi kiểm tra, theo chức năng, nhiệm vụ 

chuẩn bị các nội dung phát biểu tại buổi kiểm tra. 

Ủy ban nhân dân huyện trân trọng kính mời./. 
 

Nơi nhận: 

- Như Thành phần làm việc; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Văn phòng HĐND và UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 
 

 

 

 

Ninh Thu Giang 
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