
ỦY 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 7 năm 2020 

 

GIẤY MỜI 

Họp Ban Chỉ đạo thống nhất triển khai thực hiện 

 Quyết định 2085/QD-TTg trên địa bàn huyện 

    

Thực hiện Hướng dẫn số 16/STC-QLNS, ngày 05/01/2018 của Sở Tài chính 

về hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính thực hiện QĐ số 2085/QĐ-TTg; Hướng dẫn 

số 02/BDT-CSTT, ngày 03/01/2020 của Ban Dân tộc tỉnh về hướng dẫn thực hiện 

nội dung hỗ trợ đất sản xuất theo QĐ số 2085 của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch 

số 172/KH-UBND ngày 12/5/2020 của UBND huyện về thực hiện chính sách đặc 

thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn 

huyện năm 2020; Quyết định số 1688/QĐ-UBND ngày 12/6/2020 của UBND 

huyện về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện theo QĐ số 2085/QĐ-TTg ngày 

31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chính sách đặc thù hỗ trợ phát 

triển kinh - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2020. 

UBND huyện trân trọng kính mời các thành viên Ban Chỉ đạo họp để thống 

nhất triển khai một số công việc liên quan việc thực hiện Quyết định 2085/QD-

TTg trên địa bàn huyện năm 2020 như sau: 

I. Thành phần: (Các thành viên Ban Chỉ đạo theo QĐ 1688/QĐ-UBND 

ngày 12/6/2020 của Ủy ban nhân dân huyện Cao Lộc).   

1. Ông Hoàng Quy, Phó Chủ tịch UBND huyện: Trưởng ban;  

2. Bà Nguyễn Thị Quyên, Trưởng phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân 

tộc: Phó Trưởng ban; 

3. Ông Hoàng Hồng Nguyên, Phó Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch: 

Thành viên; 

4. Bà Lành Thị Minh Huyền, Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn: Thành viên; 

5. Ông Lương Văn Thanh, Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường: 

Thành viên; 

6. Ông Vy Văn Hải, Viên chức Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai: 

Thành viên; 

7. Bà Hoàng Thị Chất, Chuyên viên phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - 

Dân tộc: Thành viên.  

2. Thời gian:  8 giờ 00, ngày 29/7/2020. 

3. Địa điểm: Tại phòng họp số 3, trụ sở UBND huyện. 



Kính mời các đồng chí đến dự họp đúng thành phần, thời gian và địa điểm trên./. 

Ghi chú: Giao phòng LĐTBXH-DT phối hợp với các cơ quan, đơn vị chuẩn bị 

nội dung, tài liệu phục vụ cho cuộc họp. 

  

Nơi nhận:                                                                         TL. CHỦ TỊCH        

- Như thành phần mời;                                                             CHÁNH VĂN PHÒNG                                          
- C,PVP;                                                                             
- Lưu VT.                                                                          
                                                                                    

 

 

                                                                                        Hứa Anh Tuấn 
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