
 

 

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       năm 2020 

 

GIẤY MỜI  
 
  

Thực hiện Hướng dẫn số 10-HD/TU ngày 28/11/2019 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ 

chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân lãnh đạo, quản lý các cấp; 

Thực hiện Kế hoạch số 11-KH/HU ngày 25/11/2020 của Ban Thường vụ 

Huyện ủy Cao Lộc về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức 

đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2020; UBND 

huyện tổ chức họp kiểm điểm tập thể, cá nhân lãnh đạo UBND huyện năm 2020 

như sau: 

 1. Thành phần: 

- Đại diện Thường trực Huyện ủy; (Có Giấy mời riêng) 

- Đại diện Thường trực HĐND; (Có Giấy mời riêng) 

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQVN huyện; 

- Mời đại diện lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy; 

- Các đồng chí Ủy viên UBND huyện; 

- Trưởng các đơn vị: Trung tâm Văn hoá, Thể thao và Truyền Thông; Trung 

tâm Phát triển quỹ đất; Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp; Trung tâm Giáo dục nghề 

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

trật tự đô thị. 

- Chủ tịch Hội Đông y, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ; 

- Chánh Văn phòng, các Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện. 

 2. Nội dung: Kiểm điểm tập thể UBND huyện và các cá nhân lãnh đạo 

UBND huyện năm 2020. 

3. Thời gian:   8 giờ, ngày  12/12/2020 (thứ Bảy). 

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

 Kính mời các đại biểu đến dự họp đúng thời gian, địa điểm trên./. 

* Ghi chú: Các cá nhân (Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện) chuẩn bị 

bản kiểm điểm cán bộ theo quy định tại Hướng dẫn số 10-HD/TU ngày 

28/11/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn; Giao Văn phòng HĐND và 

UBND huyện photo gửi các thành phần dự họp trước 02 ngày. 

 
Nơi nhận:                                                                                           
- Như thành phần mời;                                                              
- CPVP;                                                                                   

- Lưu: VT. 

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

Nguyễn Duy Anh 
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