
 

 

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  01 tháng  3 năm 2021 

                 

  GIẤY MỜI 

 

Thực hiện Báo cáo số 13/BC-HĐND ngày 15/01/2021 của Hội đồng nhân 

dân huyện, báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp HĐND cuối 
năm 2020. UBND huyện mời đại diện lãnh đạo các phòng, đơn vị liên quan dự họp 
thông qua dự thảo Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri sau kỳ họp 
Hội đồng nhân dân huyện cuối năm 2020, cụ thể như sau: 

1. Thành phần: 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Lãnh đạo Công an huyện; 

- Lãnh đạo các đơn vị: Văn phòng HĐND và UBND, Tài chính - Kế hoạch, 

Kinh tế và Hạ tầng, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển Nông 

thôn, Trung tâm Phát triển quỹ đất, Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo, Ban QLDA đầu 

tư xây dựng huyện, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện, Trung tâm Y tế 

huyện, Bảo hiểm xã hội huyện. 

2. Nội dung: Thông qua dự thảo Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến 

nghị cử tri sau kỳ họp Hội đồng nhân dân huyện cuối năm 2020. 

3. Thời gian:  14 giờ 00 phút, ngày 04/3/2021. 

4. Địa điểm: Tại Phòng họp số 1, trụ sở  UBND huyện. 

UBND huyện mời các thành phần đến dự đúng thời gian, địa điểm trên./.  

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

sau kỳ họp Hội đồng nhân dân huyện cuối năm 2020) 

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 

- CT, các 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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