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Số:            /GM-UBND 
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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Cao Lộc, ngày          tháng 10 năm 2020 

 
GIẤY MỜI: 

 
 
 

Thực hiện Báo cáo số 265/BC-HĐND ngày 24/8/2020 của HĐND huyện Cao 

Lộc về việc tổng hơp̣ ý kiến, kiến nghi ̣của cử tri sau kỳ hop̣ giữa năm 2020 (Kỳ họp 

thứ mười năm HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2016 – 2021); Trên cơ sở kết quả 

giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri do các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị 

trấn gửi đến, Văn phòng HĐND và UBND huyện đã hoàn thành dự thảo Báo cáo kết 

quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp Hội đồng nhân dân huyện giữa năm 

2020. Để kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri được đầy đủ, chính xác, UBND 

huyện mời các thành phần dự họp thống nhất kết quả giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri, 

cụ thể như sau: 

 I. Thành phần 

1. Đại diện Thường trực HĐND huyện; 

2. Đại diện lãnh đạo UBND huyện; 

3. Đại diện lãnh đạo Ban Pháp chế HĐND huyện; 

4. Đại diện Lãnh đạo các phòng: Tài chính – Kế hoạch, Tài nguyên và Môi 

trường, Kinh tế và Hạ tầng, Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo, Lao động Thương 

binh Xã hội – Dân tộc; 

5. Đại diện lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện; 

6. Đại diện lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Cao Lộc; 

7. Đại diện lãnh đạo Điện lực thành phố Lạng Sơn; 

8. Đại diện lãnh đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện; 

9. Đại diện lãnh đạo Đội quản lý thị trường số 2; 

10. Đại diện lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện; 

11. Đại diện lãnh đạo Trung tâm Viễn thông Cao Lộc; 

12. Đại diện lãnh đạo Xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi huyện; 

13. Đại diện lãnh đạo Bảo hiểm xã hội huyện; 

14. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn: Đồng Đăng, Cao Lộc, Bảo 

Lâm, Hồng Phong, Hợp Thành, Bình Trung, Yên Trạch, Hải Yến, Cao Lâu, Xuất 

Lễ. 

II. Nội dung: Xem xét, thông nhất nội dung dự thảo Báo cáo kết quả giải quyết ý 

kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp Hội đồng nhân dân huyện giữa năm 2020. 

III. Thời gian: Từ 07 giờ 30 phút, ngày 30 tháng 10 năm 2020. 
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 IV. Địa điểm: Tại phòng họp số 1 UBND huyêṇ Cao Lộc. 

 (Gửi kèm theo dự thảo Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri 

sau kỳ họp giữa năm 2020 của UBND huyện trên hệ thống VNPT-iOffice) 

 UBND huyện Cao Lộc kính mời các thành phần đến dự họp đúng thời gian, 

địa điểm trên./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 

- CT, PCT.UBND huyện; 

- C, PCVP; 

- Lưu: VT. 

 

 TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Đào Anh Tuấn 
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