
 

UỶ BAN NHÂN DÂN 
HUYỆN CAO LỘC 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 23 /GM-UBND            Cao Lộc, ngày 16  tháng 01 năm 2020 

 

GIẤY MỜI 

Phiên họp thường kỳ UBND huyện tháng 01 năm 2020 
 
 

Kính gửi:       

- Thường trực Huyện uỷ; 

- Ông Phạm Quang Cường -  Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, 

Chủ tịch HĐND huyện, Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND tỉnh; 

- Thường trực HĐND huyện;  

- Lãnh đạo các Ban: Kinh tế - Xã hội, Pháp chế HĐND 

huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;  

- Chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện; 

- Các Ủy viên UBND huyện; 

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị: Trung tâm Phát triển quỹ 

đất; Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông; Kho bạc 

Nhà nước; Chi cục Thuế; Chi cục Thống kê; Kiểm lâm; Bảo 

hiểm xã hội huyện; Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn 

mới; Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai; Ban Quản lý dự 

án đầu tư xây dựng; Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp; Đội 

QLTT Đô thị huyện; Đội quản lý thị trường số 2, Trung tâm y 

tế huyện;  

- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, Đại diện lãnh đạo các Đồn 

biên phòng trên địa bàn huyện. 

 

 Thực hiện Chương trình công tác tháng 01 năm 2020, Uỷ ban nhân dân 

huyện tổ chức phiên họp thường kỳ để thảo luận và quyết định một số nội dung, cụ 

thể như sau: 

 I. Nội dung:  

1. Văn phòng HĐND và UBND huyện trình 

Dự thảo Báo cáo Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội, bảo 

đảm quốc phòng, an ninh tháng 01 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 02 năm 2020. 

2. Văn phòng điều phối Xây dựng nông thôn mới trình 

Dự thảo Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông 

thôn mới huyện Cao Lộc năm 2020. 

3. Phòng Tài chính – Kế hoạch trình 

Dự thảo Kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2020. 
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Quyết định số ......./QĐ-UBND ngày....tháng....năm 2020 của UBND huyện 

Cao Lộc về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế 

hoạch phát triển – xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020; 

4. Một số công tác khác.  

Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo triển khai thực hiện tết Nguyên đán.  

 II. Thời gian: 14 giờ, 00 phút, ngày 21/01/2020.  

III. Địa điểm: Tại Hội trường UBND huyện. 

Ghi chú: Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị gửi dự thảo văn bản trình kỳ họp 

về UBND huyện chậm nhất trong ngày 16/01/2020 để gửi cho các đại biểu nghiên 

cứu và cho ý kiến tại phiên họp. Văn phòng HĐND và UBND huyện chuyển tài liệu 

họp trên hệ thống văn phòng điện tử VNPT-iOffice đề nghị các đồng chí nghiên 

cứu chuẩn bị ý kiến. 

UBND huyện kính mời các đồng chí lãnh đạo, các đại biểu đến dự họp đúng 

thời gian, địa điểm trên./. 

 

 

Nơi nhận:                                                                             
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND huyện;  

- C,PVP; 

- Các CVVP; 

- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Hứa Anh Tuấn 
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