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

HUYỆN CAO LỘC                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:          /GM-UBND  Cao Lộc, ngày       tháng 5 năm 2020 

GIẤY MỜI 

Làm việc với  Đoàn Kiểm tra công tác xây dựng nông thôn mới  

tại xã Xuất Lễ, Tân Liên 
 

Thực hiện Kế hoạch số 63/KH-VPĐP ngày 06/5/2020 của Văn phòng Điều 

phối nông thôn mới tỉnh về kiểm tra công tác xây dựng nông thôn mới năm 2020. 

UBND huyện mời các phòng, ban, đơn vị liên quan làm việc với Đoàn kiểm tra, cụ 

thể như sau: 

1. Thành phần 

- Đồng chí Hoàng Quy, Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Đại diện Lãnh đạo các phòng: Văn hóa - Thông tin; Kinh tế - Hạ tầng; 

Giáo dục đào tạo: Tài nguyên - Môi trường; Nông nghiệp&PTNT; 

- Đại diện Lãnh đạo Ban quản lý dự án huyện; 

- Lãnh đạo Ban Chỉ Đạo, Ban Quản lý, các cán bộ, công chức phụ trách chỉ 

tiêu, tiêu chí nông thôn mới xã Xuất Lễ, Tân Liên (Đề nghị UBND xã mời giúp). 

2. Nội dung: Làm việc với Đoàn kiểm tra công tác xây dựng nông thôn mới 

năm 2020 của Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh. 

3. Thời gian, địa điểm:  
- Buổi sáng 8 giờ 00 phút, ngày 15/5/2020: Xã Xuất Lễ 

- Buổi chiều 14 giờ 00 phút, ngày 15/5/2020: Xã Tân Liên 

4. Tổ chức thực hiện 

- Các đơn vị được kiểm tra chuẩn bị báo cáo theo nội dung kiểm tra tại Kế 

hoạch số 63/KH-VPĐP ngày 06/5/2020 của Văn phòng Điều phối nông thôn mới 

tỉnh, chuẩn bị các điều kiện phục vụ buổi làm việc. 

- Các phòng, ban, đơn vị chuyên môn chuẩn bị nội dung, số liệu liên quan 

đến tiêu chí được phân công phụ trách. 

- Văn phòng Điều phối nông thôn mới huyện chuẩn bị Báo cáo kết quả, tình 

hình, tiến độ triển khai xây dựng nông thôn mới của huyện. 

- Văn phòng HĐND và UBND huyện chuẩn bị các điều kiện đón tiếp đoàn, 

bố trí xe đưa đón thành phần của huyện làm việc với đoàn Kiểm tra.  

Đề nghị các thành phần tham dự đến dự đúng thời gian, địa điểm trên./. 

 

Nơi nhận:  
- Như thành phần làm việc;  

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện;                                       

- C, PCVP;  

- Lưu VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
 

 

 
 

Hoàng Văn Dũng 
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