
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CAO LỘC 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:       /GM-UBND Cao Lộc, ngày        tháng 7 năm 2020 

GIẤY MỜI 

 

Thực hiện Kế hoạch số 61/KH-UBND ngày 21/02/2020 về thực hiện Chương 

trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Cao Lộc năm 2020 và ý kiến 

chỉ đạo của Lãnh đạo UBND huyện về việc kiểm tra tiến độ thực hiện xây dựng 

nông thôn mới xã Xuất Lễ; UBND huyện mời các đơn vị liên quan kiểm tra tiến độ 

thực hiện xây dựng nông thôn mới xã Xuất Lễ năm 2020, cụ thể như sau: 

I. Thành phần mời: 

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

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

Kế hoạch; Tài nguyên-Môi trường;  

- Lãnh đạo và Chuyên viên chuyên trách Văn phòng điều phối xây dựng nông thôn 

mới huyện; 

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

- Đại diện Lãnh đạo Chi cục Thống kê huyện; 

- Ban chỉ đạo, Ban quản lý xây dựng nông thôn mới  xã Xuất Lễ. 

II. Thời gian: 8 giờ 00 phút, ngày 31 tháng 7 năm 2020. 

III. Nội dung: Kiểm tra tiến độ xây dựng nông thôn mới xã Xuất Lễ. 

IV.  Địa điểm: Trụ sở UBND xã Xuất Lễ. 

UBND huyện mời các thành phần tham dự đến dự đúng thời gian, địa điểm 

trên. Giao UBND xã Xuất Lễ chuẩn bị báo cáo và hồ sơ làm việc./. 

 

Nơi nhận:                                                                     
-Như thành phần mời; 

-CT, các PCT UBND huyện;                                                                           

- C, PCVP; 

- Lưu: VT.          

TL. CHỦ TỊCH 

 CHÁNH VĂN PHÒNG 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

 

 

 

Hứa Anh Tuấn 
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