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Cao Lộc, ngày 10 tháng 6 năm 2022

GIẤY MỜI
Dự làm việc cùng Đoàn Kiểm tra tình hình thực hiện Kế hoạch
phát triển kinh tế - xã hội theo chuyên đề năm 2022của tỉnh
Thực hiện Chương trình số 26/CTr-UBND ngày 28/5/2022 của UBND tỉnh
về việc kiểm tra tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội theo
chuyên đề, ngành, lĩnh vực năm 2022; Giấy mời số 242/GM-UBND ngày
09/6/2022 của UBND tỉnh. Ủy ban nhân dân huyện Cao Lộc trân trọng kính mời
thành phần làm việc với Đoàn kiểm tra như sau:
1. Thành Phần
- Đại diện lãnh đạo Huyện ủy, HĐND huyện (Có giấy mời riêng);
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện;
- Đại diện lãnh đạo Công an huyện;
- Đại diện lãnh đạo các Phòng: Tài chính - Kế hoạch; Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn; Kinh tế và hạ tầng, Văn phòng HĐND và UBND huyện, Lao
động, thương binh, xã hội – Dân tộc; Văn hóa và Thông tin, Nội vụ.
- Đại diện lãnh đạo UBND xã Gia Cát, công chức Địa chính nông lâm xã.
2.Thời gian: 01 buổi, từ 7 giờ 30 phút, Thứ Tư ngày 15/6/2022 (Đúng 06
giờ 50 phút các thành phần gồm lãnh đạo UBND huyện, lãnh đạo các Phòng: Tài
chính - Kế hoạch; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Kinh tế và hạ tầng, Văn
phòng HĐND và UBND huyện tập trung tại trụ sở UBND huyện xuất phát đi xã
Gia Cát).
3. Địa điểm: Kiểm tra thực tế một số công trình, dự án, mô hình tại xã Gia
Cát sau đó làm việc tại phòng họp số 1, trụ sở UBND huyện, cụ thể:
- Từ 7 giờ 30 phút: kiểm tra tại Hợp tác xã Hoàng Đạt,
- Từ 8 giờ 00 phút: kiểm tra tại Hợp tác xã sản xuất rau củ quả Gia Cát,
- Từ 8 giờ 30 phút: làm việc tại phòng họp số 1, trụ sở UBND huyện. (Trân
trọng kính mời các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy, HĐND huyện, UBMTTQVN
huyện, Công an huyện và các phòng chức năng dự làm việc).
4. Nội dung: Làm việc với Đoàn Kiểm tra của tỉnh kiểm tra theo khoản 1 tại
Chương trình số 26/CTr-UBND ngày 28/5/2022 của UBND tỉnh: về công tác cải
cách hành chính, chuyển đổi số; phát triển du lịch; xây dựng vùng sản xuất hàng
hóa tập trung, chuỗi giá trị trong lĩnh vực nông nghiệp; thực hiện chính sách đối
với người có công trên địa bàn.

5. Tổ chức thực hiện:
- Văn phòng HĐND và UBND huyện phối hợp với các phòng liên quan
chuẩn bị báo cáo và các điều kiện cần thiết phục vụ công tác kiểm tra.
- Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với UBND xã Gia
Cát thông báo cho các Hợp tác xã nội dung làm việc, phân công người làm việc
với Đoàn Kiểm tra.
UBND huyện kính mời các đồng chí đến dự đúng thời gian, địa điểm trên./.
Nơi nhận:
- Như thành phần mời;
- Chủ tịch, Các PCT UBND huyện;
- CPVP;
- Lưu: VT.
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