
 

UỶ 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 4 năm 2021 
 

 

GIẤY MỜI 
 

 

 Thực hiện Công văn số 573/CV-BCĐ ngày 09 tháng 4 năm 2021 của Ban 

chỉ đạo lập Quy hoạch tỉnh Lạng Sơn về việc phối hợp lập Quy hoạch tỉnh thời kỳ 

2021 – 2030, tầm nhìn đến 2050 phục vụ lập quy hoạch tỉnh. UBND huyện kính 

mời các thành phần làm việc như sau:  

1. Thành phần làm việc 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Thủ trưởng các phòng, cơ quan, đơn vị: Công an huyện; Ban Chỉ huy 

quân sự huyện; Tài chính – kế hoạch; Kinh tế và hạ tầng; Tài nguyên và Môi 

trường; Nội vụ; Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Giáo dục và Đào tạo; Lao 

động, thương binh, xã hội – Dân tộc; Văn hóa và thông tin; Nội vụ; văn phòng 

điều phối xây dựng nông thôn mới; Văn phòng HĐND và UBND huyện; Chi cục 

Thống kê huyện. 

2. Thời gian: 15 giờ 30 phút, ngày 28/4/2021 (thứ Tư)  

3. Địa điểm: Tại Phòng họp số 1, trụ sở UBND huyện Cao Lộc. 

4. Nội dung làm việc: Tham gia xây dựng vào báo cáo phối hợp lập Quy 

hoạch tỉnh thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến 2050 do phòng Tài chính – Kế hoạch 

tham mưu dự thảo. (Có bản dự thảo báo cáo kèm theo)  

5. Tổ chức thực hiện: 

Thủ trưởng các phòng, cơ quan dự họp chủ động cung cấp các Quy hoạch, 

số liệu, bản đồ, tài liệu, đề án, chương trình liên quan đến lĩnh vực của ngành mình  

tại cuộc họp và đề xuất những nội dung cần tích hợp vào báo cáo của UBND 

huyện Cao Lộc.  

UBND huyện yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị nghiên cứu dự thảo 

báo cáo liên quan đến ngành lĩnh vực mình để tham gia góp ý vào dự thảo báo cáo. 

UBND huyện kính mời các đồng chí lãnh đạo, các đại biểu đến dự họp đúng 

thời gian, địa điểm trên./. 

Nơi nhận:  
- Thành phần của huyện;  

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- CPVP; 

- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

 CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 
 

 

Hứa Anh Tuấn 
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