
 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

     HUYỆN CAO LỘC 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

     Số:       /GM-HĐND           Cao Lộc, ngày        tháng    năm 2023 
 

GIẤY MỜI 

 

Thực hiện Quyết định số 232/QĐ-HĐND ngày 19/8/2022 của Thường trực 

HĐND huyện về thành lập Đoàn giám sát chuyên đề về “Việc quản lý, duy tu, bảo 

dưỡng thường xuyên các tuyến đường huyện và nội thị” trên địa bàn huyện Cao 

Lộc, Đoàn giám sát đã tiến hành giám sát trực tiếp tại các đơn vị và dự thảo Báo 

cáo kết quả giám sát, Đoàn giám sát mời các thành phần tham dự họp như sau: 

1. Thành phần 

- Đồng chí Hoàng mạnh Cường, Phó chủ tịch UBND huyện; 

- Thành viên Đoàn giám sát theo Quyết định số 232/QĐ-HĐND ngày 

19/8/2022 của Thường trực HĐND huyện; 

- Lãnh đạo, chuyên viên Phòng Kinh tế và Hạ tầng; 

- Đồng chí Dương Công Vĩnh, Bí thư Đảng ủy xã Phú Xá (Nguyên Trưởng 

phòng Kinh tế và Hạ tầng); 

- Đại diện lãnh đạo UBND, công chức Địa chính - Xây dựng các xã: Xuất 

Lễ, Cao Lâu, Mẫu Sơn, Thạch Đạn, Thanh Lòa. 

2. Thời gian: 14 giờ, ngày 13 tháng 3 năm 2023. 

3. Địa điểm: Phòng họp số 1, trụ sở HĐND và UBND huyện.  

4. Nội dung: Xem xét, góp ý, thống nhất Dự thảo Báo cáo kết quả giám sát 

chuyên đề “Việc quản lý, duy tu, bảo dưỡng thường xuyên các tuyến đường huyện 

và nội thị” trên địa bàn huyện Cao Lộc. 

(Giao Văn phòng HĐND và UBND huyện chuẩn bị dự thảo Báo cáo phục vụ 

cuộc họp) 

Kính mời các thành phần đến dự họp đúng thời gian và đại điểm trên./. 

 

Nơi nhận:                                                                                                                              
- Như thành phần mời;                                                           

- TT HĐND huyện;                                                               
- CPVP; 

- CVVP; 

- Kế toán VP; 

- Lưu: VT. 

 

TL. THƯỜNG TRỰC HĐND 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Nông Thị Hằng 
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