
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 9 năm 2020 

 

GIẤY MỜI 

Làm việc với Đoàn khảo sát của Ban Dân tộc HĐND tỉnh về  

tình hình triển khai thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg của  

Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn huyện Cao Lộc 

 

Thựcc hiện Thông báo số 485/TB-HĐND ngày 26/8/2020 của Ban Dân tộc 

Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn về Chương trình khảo sát của Ban Dân tộc 

HĐND tỉnh tại huyện Bình Gia và huyện Cao Lộc. UBND huyện mời các thành 

phần tham dự như sau: 

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN 

1. Từ 7h30' đến 9h30', ngày 04/9/2020, Đoàn khảo sát tiến hành đi xem xét 

thực tế, gặp gỡ 2 - 3 hộ gia đình thuộc đối tượng thụ hưởng chính sách được hỗ trợ 

đất sảm xuất trên địa bàn xã Thạch Đạn tại các hộ gia đình. 

* Thành phần dẫn đoàn đi: Đại diện lãnh đạo phòng Lao động, Thương 

binh, Xã hội - Dân tộc; đại diện Thường trực HĐND, UBND và công chức 

chuyên môn có liên quan xã Thạch Đạn. 

2. Từ 9h30' đến 11h30', ngày 04/9/2020: Đoàn khảo sát làm việc với huyện 

Cao Lộc tại Phòng họp số 01 - Trụ sở UBND huyện. 

2.1. Thành phần của huyện: 

- Mời Đại diện Thường trực HĐND huyện; 

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

- Đại diện lãnh đạo phòng, đơn vị: Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân 

tộc, Tài chính - Kế hoạch, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài Nguyên và 

Môi trường; Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện. 

2.2. Thành phần xã Thạch Đạn: Đại diện lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, 

UBND và công chức chuyên môn liên quan. 

II. NỘI DUNG KHẢO SÁT  

Theo Thông báo số 485/TB-HĐND ngày 26/8/2020 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh Lạng Sơn (gửi kèm theo). 

Ghi chú: Giao phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc huyện 

chuẩn bị báo cáo của UBND huyện phục vụ Đoàn khảo sát. Trao đổi với xã Thạch 

Đạn về lựa chọn các hộ gian đình, đưa đoàn đến khảo sát.  

Giao UBND xã Thạch Đạn chuẩn bị báo cáo phục vụ Đoàn khảo sát; lựa 

chọn 2 -3 hộ gia đình thụ hưởng chính sách được hỗ trợ đất sản xuất trên địa bàn 

xã để Đoàn khảo đến khảo sát thực tế tại gia đình; thông báo cho các hộ gia đình 

biết để làm việc với đoàn.  
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UBND huyện kính mời các đồng chí lãnh đạo, đại biểu tham dự đúng thời 

gian, địa điểm trên./. 

 

Nơi nhận:  
- Thành phần làm việc;  

- CT, các PCT UBND huyện; 

- C,PVP; 

- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
 

 

 

 

 

Nông Thị Hằng 
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