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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY MỜI
Làm việc với Đoàn kiểm tra của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
kiểm tra công tác thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia
xây dựng Nông thôn mới tại huyện Cao Lộc năm 2022
Thực hiện Giấy mời số 54/GM-SVHTTDL ngày 17/6/2022 của Sở Văn
hóa, Thể thao và Du lịch về kiểm tra công tác thực hiện Chương trình mục tiêu
quốc gia xây dựng Nông thôn mới tại huyện Cao Lộc năm 2022, UBND huyện
mời các thành phần làm việc với đoàn kiểm tra như sau:
1. Thành phần mời cấp huyện, cấp xã.
- Đại diện Lãnh đạo UBND huyện;
- Lãnh đạo các phòng: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Kinh tế và Hạ
tầng; Giáo dục và Đào tạo; Văn hóa và Thông tin; Tài chính - Kế hoạch; Tài
nguyên và Môi trường; Nội vụ; Văn phòng HĐND và UBND huyện.
- Lãnh đạo các đơn vị: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện, Trung
tâm Y tế huyện; Bảo hiểm xã hội huyện;
- Đại diện lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN xã Gia Cát
và cán bộ trực tiếp phụ trách tiêu chí (giao UBND xã mời giúp).
- Đại diện lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN xã Thụy
Hùng và cán bộ trực tiếp phụ trách tiêu chí (giao UBND xã mời giúp).
2. Thời gian, địa điểm
- Thời gian: 8 giờ ngày 22/6/2022 (thứ Tư).
- Địa điểm: Tại trụ sở UBND xã Thụy Hùng, huyện Cao Lộc
3. Nội dung
- Kiểm tra tình hình triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc
gia xây dựng nông thôn mới tại xã Thụy Hùng, Nông thôn mới nâng cao xã
Gia Cát, huyện Cao Lộc năm 2022; Giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc
trong quá trình triển khai thực hiện 19 tiêu chí theo Chương trình mục tiêu
quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện năm 2022.
4. Phân công chuẩn bị
- Giao Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với các
cơ quan liên quan chuẩn bị báo cáo của UBND huyện về công tác xây dựng nông
thôn mới của huyện và đôn đốc xã Thụy Hùng, xã Gia Cát chuẩn bị báo cáo làm
việc với đoàn kiểm tra.
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- Giao UBND xã Gia Cát chuẩn bị báo cáo về công tác xây dựng nông thôn
mới nâng cao của xã và các nội dung liên quan để làm việc với Đoàn kiểm tra,
chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết phục vụ công tác kiểm tra.
- Giao UBND xã Thụy Hùng chuẩn bị báo cáo về công tác xây dựng nông
thôn mới của xã và các nội dung liên quan để làm việc với Đoàn kiểm tra, chuẩn bị
tốt các điều kiện cần thiết phục vụ công tác kiểm tra.
- Các thành phần tham dự họp chủ động nghiên cứu chuẩn bị nội dung, ý
kiến tham gia phát biểu tại buổi làm việc.
UBND huyện kính mời các đồng chí lãnh đạo, đại biểu tham dự đúng thành
phần và thời gian theo quy định./.
Nơi nhận:
- Như thành phần của huyện;
- CT, PCT UBND huyện;
- UBND các xã Gia Cát, Thụy Hùng;
- C, PCVP;
- Lưu: VT.
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