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GIẤY MỜI 

Dự công bố Quyết định Thanh tra 

 

Thực hiện Thông báo số 47/TB-ĐTTr ngày  22/9/2021 của Đoàn Thanh tra 

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn về việc công bố Quyết định Thanh tra tại 

UBND huyện Cao Lộc. UBND huyện Cao Lộc, mời các thành phần tham dự như 

sau: 

1. Thành phần: 

1.1. Sở Kế hoạch và Đầu tư:  

- Đại diện lãnh đạo sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- Bà: Đồng Thanh Thư, Chánh Thanh tra Sở: Trưởng đoàn; 

- Ông: Trần Hồng Đức, Phó Chánh Thanh tra Sở: Phó Trưởng đoàn; 

- Bà: Vũ Thị Như Quỳnh, Chuyên viên phòng Quản lý đầu tư công: Thành 

viên; 

- Bà: Chu Thị Minh Trang, Chuyên viên Thanh tra Sở: Thành viên 

1.2. UBND huyện Cao Lộc: 

- Lãnh đạo UBND huyện;   

- Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch; 

- Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng; 

- Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện; 

2. Nội dung: 

- Trưởng Đoàn thanh tra công bố Quyết định thanh tra việc chấp hành các 

quy định pháp luật về phân bổ, quản lý và sử dụng vốn đầu tư công thuộc thẩm 

quyền, trách nhiệm của UBND huyện Cao Lộc.  

- UBND Cao Lộc báo cáo về việc chấp hành các quy định pháp luật về phân 

bổ, quản lý và sử dụng vốn đầu tư công thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của UBND 

huyện Cao Lộc (Báo cáo số 605/BC-UBND ngày 22/7/2021 của UBND huyện). 

3. Thời gian: từ 08 giờ 30 phút,  ngày 27 tháng 9 năm 2021 (Thứ hai). 

4. Địa điểm: Tại phòng họp số 1, tầng 3, trụ sở UBND huyện Cao Lộc. 

5. Tổ chức thực hiện:  



2 

 

- Phòng Tài chính - Kế hoạch chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan 

chuẩn bị báo cáo và cung cấp hồ sơ, tài liệu cho Đoàn Thanh tra theo quy định. 

- Văn phòng HĐND&UBND huyện chuẩn bị phòng họp để phục vụ cuộc 

họp. 

- Phòng Kinh tế và Hạ tầng; Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện phối 

hợp với phòng Tài chính – Kế hoạch cung cấp hồ sơ, tài liệu theo yêu cầu của đoàn 

Thanh tra. 

Ủy ban nhân dân huyện Cao Lộc trân trọng kính mời các thành phần tham 

dự đúng thời gian, địa điểm trên./. 

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- C, PVP UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

 

 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 
 

 

 

Hứa Anh Tuấn 
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