
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 8 năm 2020 

 

GIẤY MỜI 

 

 Để kịp thời chấn chỉnh công tác giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri, 

UBND huyện tổ chức cuộc họp kiểm điểm trách nhiệm trong tham mưu giải quyết 

ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp giữa năm 2020 HĐND huyện khóa XX, 

nhiệm kỳ 2016 - 2021 như sau: 

I. Thành phần: 

1. Lãnh đạo UBND huyện; 

2. Lãnh đạo Công an huyện; 

3. Lãnh đạo các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện; 

4. Lãnh đạo UBND các xã: Tân Liên, Công Sơn, Phú Xá, Hợp Thành, Mẫu 

Sơn, Tân Thành. 

II. Nội dung: kiểm điểm trách nhiệm trong việc tham mưu giải quyết ý kiến, 

kiến nghị của cử tri trước kỳ họp giữa năm 2020 HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 

2016 - 2021. (Có chương trình kèm theo) 

III. Thời gian, địa điểm:  

1. Thời gian: Từ 14 giờ, ngày  12/8/2020.  

2. Địa điểm: tại Phòng họp số 01, trụ sở HĐND và UBND huyện. 

* Yêu cầu: các tập thể và lãnh đạo các đơn vị sau chuẩn bị báo cáo kiểm điểm: 

- Các đơn vị chậm tham mưu gồm: Công an huyện; các Phòng: Tài chính - 

Kế hoạch; Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc; Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn; Tài nguyên và Môi trường; Giáo dục và Đào tạo; Trung tâm Phát triển 

quỹ đất huyện; Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện; Trung tâm Giáo dục nghề 

nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 

huyện; UBND các xã: Tân Thành, Hợp Thành, Phú Xá, Mẫu Sơn. 

- Các đơn vị không tham mưu gồm: xã Tân Liên, Công Sơn. 

UBND huyện kính mời các thành phần đến dự họp đúng thời gian và địa 

điểm trên./.               

Nơi nhận:                                                                      TL. CHỦ TỊCH  

- Như thành phần mời;                   CHÁNH VĂN PHÒNG 

- CPVP; 

- Lưu: VT+HSKĐ.  

 

 

 

       Hứa Anh Tuấn 
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