
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CAO LỘC 

 
Số:         /GM-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

 

Cao Lộc, ngày      tháng 12 năm 2020 

GIẤY MỜI 

Làm việc với Đoàn giám sát của Hội Nông dân tỉnh 
 

Thực hiện Kế hoạch số 197-KH/HNDT ngày 02/12/2020 của Hội Nông dân 

tỉnh về việc kiểm tra việc triển khai thực hiện công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ 

cận nghèo năm 2020; Ủy ban nhân dân huyện Cao Lộc mời các thành phần dự làm 

việc của Đoàn giám sát của Hội Nông dân tỉnh, cụ thể như sau: 

I. Thành phần 

1. Cấp huyện 

- Lãnh đạo UBND huyện - Trưởng Ban Chỉ đạo điều tra, rà soát của huyện; 

- Đại diện lãnh đạo Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc huyện; 

- Đại diện lãnh đạo Hội Nông dân huyện; 

- Đại diện lãnh đạo Thanh tra huyện; 

- Đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ huyện (phụ trách xã Tân Liên) 

- Công chức Phụ trách công tác giảm nghèo Phòng Lao động, Thương binh, 

Xã hội - Dân tộc huyện. 

2. Xã Tân Liên 

- Đại diện lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, UBND xã; 

- Thành viên Ban Chỉ đạo điều tra, rà soát của xã. 

II. Thời gian, địa điểm 

1. Thời gian: 7 giờ 30 phút, ngày 10/12/2020. 

2. Địa điểm: Tại UBND xã Tân Liên. 

Ủy ban nhân dân huyện mời các thành phần đến dự đúng thời gian và địa điểm 

nêu trên./. 

Ghi chú: 

- Giao Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc huyện chuẩn bị báo 

cáo và nội dung làm việc với đoàn. 

- Giao UBND xã Tân Liên mời các thành phần, chuẩn bị báo cáo làm việc với 

đoàn. 

 

Nơi nhận: 

- Như thành phần mời; 

- CT, 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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