
GIẤY MỜI
Hội nghị triển khai việc sắp xếp, tổ chức lại các thôn, khu phố

trên địa bàn huyện Đình Lập

 

           Căn cứ Thông tư số 09/2017/TT-BNV ngày 29/12/2017 của Bộ Nội
vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày
31/8/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của
thôn,  tổ  dân  phố;  Thực hiện  Công  văn  số  83/SNV-XDCQ&CTTN ngày
26/01/2018 của Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn về khung Đề án mẫu nhập thôn,
khối phố trên địa bàn xã, phường, thị trấn tỉnh Lạng Sơn;

           Để triển khai thực hiện có hiệu quả việc sắp xếp, tổ chức lại các thôn,
khối phố trên địa bàn huyện. UBND huyện Đình Lập tổ chức Hội nghị triển
khai việc sắp xếp, tổ chức lại các thôn, khu phố trên địa bàn huyện Đình Lập
cụ thể như sau:

          1. Thành phần: 

          - Thường trực Huyện ủy;

          - Lãnh đạo UBND huyện;

          - Các thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện sắp xếp tổ chức lại các thôn,
khối  phố  trên  địa  bàn  huyện  theo  Quyết  định  số  350/QĐ-UBND  ngày
07/02/2018 của UBND huyện.

          - Các thành viên Tổ tư vấn giúp việc Ban Chỉ đạo thực hiện sắp xếp,
tổ  chức  lại  các  thôn,  khối  phố  trên  địa  bàn  huyện  theo  Quyết  định  số
188QĐ-UBND ngày 18/ 01/2018 của UBND huyện; Quyết định số 368/QĐ-
UBND ngày 12/02/2018 của UBND huyện về việc thay thế thành viên Tổ tư
vấn giúp việc Ban Chỉ đạo thực hiện sắp xếp, tổ chức lại các thôn, khu phố
trên địa bàn huyện Đình Lập

          - Bí thư chi bộ, Trưởng thôn thuộc 02 xã Lâm Ca, Châu Sơn đăng ký
sáp nhập thôn năm 2018, cụ thể:

          + Thôn Bình Nam, thôn Xưởng xã Lâm ca;



          + Thôn Khe Mùn, Khe Cù, Khe Luồng, Nà Lỏng, Nà Ý, Nà háng,
Đông Áng, Nà Nát xã Châu Sơn;

(Đề nghị UBND xã Châu Sơn và xã Lâm Ca mời giúp Bí thư chi bộ, 

Trưởng thôn của các thôn  trên)

          2. Thời gian: 8 giờ 00 phút ngày 28/02/2018 (Thứ 4).

          3. Địa điểm: Hội trường tầng 3 Phòng Tài chính - Kế hoạch.

          4. Nội dung: Triển khai việc sắp xếp, tổ chức lại các thôn, khu phố
trên địa bàn huyện Đình Lập.

          5. Chuẩn bị tài liệu:

          Văn phòng HĐND và UBND huyện phối hợp với phòng Nội vụ chuẩn
bị các tài liệu có liên quan đến nội dung cuộc họp,

          Nhận được giấy mời, đề nghị các đồng chí đến dự họp đúng thành
phần, thời gian, địa điểm theo quy định./.


