
UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  
Số: 99  /GM-SKHĐT Lạng Sơn, ngày 28  tháng 8  năm 2018 

 

 
GIẤY MỜI 

Họp xem xét một số nội dung liên quan đến công tác lập, 
 thẩm tra dự toán dự án 

 
 Thực hiện công tác thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về quản 
lý, thực hiện dự án đầu tư công do Sở Lao động, Thương binh và Xã hội làm chủ 
đầu tư; để làm rõ một số nội dung liên quan đến công tác lập dự toán, thẩm tra 
dự toán dự án: Nhà làm việc Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu 
tư tổ chức cuộc họp với thành phần và nội dung như sau:  

1. Thành phần:  

- Sở Kế hoạch và Đầu tư: Đại diện Lãnh đạo Sở, Đoàn thanh tra; 

- Đại diện Lãnh đạo sở và Lãnh đạo Phòng chuyên môn các sở: Xây dựng; 
Lao động, Thương binh và Xã hội. 

2. Thời gian: 15h00’ ngày 31/8/2018. 

3. Địa điểm: Phòng họp 401, tầng 4 Sở Kế hoạch và Đầu tư, địa chỉ: Số 
02, đường Hoàng Văn Thụ, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn. 

4. Nội dung:  

Xem xét các nội dung liên quan đến công tác lập dự toán, thẩm tra dự toán 
dự án: Nhà làm việc Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh. 

5. Đề nghị:  

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chuẩn bị tài liệu, giải trình các nội 
dung Đoàn thanh tra đã chỉ ra trong quá trình làm việc. 

Trân trọng kính mời các đồng chí đến dự đúng thời gian và địa điểm trên./. 

 
Nơi nhận : 
- Như thành phần họp; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Văn phòng sở (bố trí phòng họp); 

- Lưu: VT, TTr. 

 

GIÁM ĐỐC 
 

 
Đã ký 

 

Nguyến Hữu Chiến 
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