
      ỦY BAN NHÂN DÂN                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

        HUYỆN CAO LỘC                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

        Số: 58/GM-UBND                             Cao Lộc,  ngày 09 tháng 3 năm 2020 

 
GIẤY MỜI  

Thực hiện Công văn số 73/TTr-VP ngày 05/3/2020 của Thanh tra tỉnh Lạng 

Sơn về việc kiểm tra trách nhiệm việc thực hiện pháp luật về thanh tra năm 2020; 

UBND huyện Cao Lộc mời các thành phần như sau:  

1. Thành phần:  

- Chủ tịch UBND huyện; 

- Lãnh đạo các Phòng: Tài nguyên và Môi trường, Nội vụ, Tư pháp huyện; 

- Lãnh đạo Trung tâm PTQĐ huyện; 

- Chánh Thanh tra và toàn thể công chức Thanh tra huyện; 

- Lãnh đạo Chi cục Thuế huyện; 

- Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện; 

- Ban tiếp công dân huyện.  

2.  Nội dung:  

- Nắm tình hình kết quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu 

nại tố cáo và phòng chống tham nhũng từ tháng 12/2019 đến tháng 02/2020 trên 

địa bàn huyện. 

- Kiểm tra việc thực hiện các thông báo, kết luận, ý kiến chỉ đạo của UBND 

tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh trong việc xử lý, giải quyết các vụ việc tỉnh chuyển về. 

- Trao đổi tư vấn, định hướng giải quyết một số vụ việc UBND huyện đang 

vướng mắc.  

- Công tác tổ chức của Thanh tra huyện (những khó khăn, vướng mắc). 

3. Thời gian: 14h00 ngày 11/3/2020. 

4. Địa điểm: Tại Phòng họp số 1, trụ sở UBND huyện. 

5. Chuẩn bị nội dung: Giao Thanh tra huyện chủ trì, phối hợp với Ban tiếp 

công dân huyện và các phòng ban liên quan chuẩn bị nội dung làm việc theo yêu 

cầu của Thanh tra tỉnh tại Công văn nêu trên./. 
 

Nơi nhận:                                                                   
- Như thành phần mời; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- CPVP; 

- Lưu: VT.                                                    

 

 

 

TL. CHỦ TỊCH 

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

 

 

Đào Anh Tuấn 
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