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Lạng Sơn, ngày       tháng  3  năm 2022. 

  

GIẤY MỜI 

Dự Hội nghị triển khai công tác kiểm toán Chương trình ‘‘mở rộng quy mô 

vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả’’ năm 2021  

 

Thực hiện Quyết định số 224/QĐ-KTNN ngày 28/02/2022 của Tổng 

Kiểm toán nhà nước về kiểm toán Chương trình ‘‘mở rộng quy mô vệ sinh và 

nước sạch nông thôn dựa trên kết quả’’ 2021 (Sau đây viết tắt là Chương trình); 

công văn số 01/TKT ngày 15/3/2022 của Tổ kiểm toán số 1 thuộc Đoàn Kiểm 

toán nhà nước Chương trình. 

Sở Nông nghiệp và PTNT – Cơ quan thường trực Ban Điều hành Chương 

trình tỉnh Lạng Sơn trân trọng kính mời:  

1. Thành phần.  
- Tổ kiểm toán số 01, Kiểm toán nhà nước; 

- Đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT, Cơ quan thường trực Ban 

Điều hành Chương trình; đại diện Phòng KHTC Sở Nông nghiệp và PTNT.  

- Đại diện các Sở, ngành: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Y tế, Sở 

Giáo dục và Đào tạo, Kho bạc nhà nước; 

- Đại diện lãnh đạo Trung tâm Nước sạch và VSMTNT; 

- Đại diện lãnh đạo Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh. 

2. Nội dung. 

Dự hội nghị triển khai công tác kiểm toán Chương trình ‘‘mở rộng quy 

mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả’’ 2021 trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn.  

3. Thời gian và địa điểm:  

Thời gian: 10h00 ngày 23 tháng 3 năm 2022.  

Địa điểm: Tại phòng họp tầng II Sở Nông nghiệp & PTNT, số 118 Đường  

Ba Sơn, thôn Đồi Chè , xã Hoàng Đồng, Thành phố Lạng Sơn. 

Sở Nông nghiệp và PTNT trân trọng kính mời các đồng chí dự họp đúng 

thời gian và địa điểm nêu trên./. 
 

Nơi nhận: 

- Như thành phần mời; 

- Lãnh đạo Sở; 

-  Lưu: VT. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 
 

 

 

 

   

Nguyễn Phúc Đạt 
 


		2022-03-17T12:14:01+0700
	Nguyễn Phúc Đạt


		2022-03-17T13:49:27+0700


		2022-03-17T13:49:27+0700


		2022-03-17T13:49:27+0700




