
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN ĐÌNH LẬP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

Số: 614 /UBND-NV 
 

V/v chuẩn bị nội dung làm việc 

với đoàn Kiểm tra Đề án 500  

Trí thức trẻ 

Đình Lập, ngày 14 tháng 6  năm 2019 

 

               Kính gửi:  

                               - Phòng Nội vụ huyện; 

- UBND các xã: Bính Xá, Kiên Mộc, Bắc Xa, Cường Lợi, 

Châu Sơn, Bắc Lãng, Đồng Thắng, Lâm Ca, Thái Bình. 
 

Thực hiện Thông báo số 320/TB-UBND ngày 12/6/2019 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về dự kiến chương trình làm việc với Đoàn kiểm tra tìn h hình thưc̣ 

hiêṇ Đề án 500 Trí thức trẻ tại tỉnh Lạng Sơn, 

 Để chuẩn bị các điều kiện cần thiết phục vụ Đoàn kiểm tra tình hình thưc̣ 

hiêṇ Đề án 500 Trí thức trẻ tại huyện Đình Lập, UBND huyện yêu cầu phòng 

Nội vụ và UBND các xã có Đội viên Đề án 500 Trí thức trẻ tham gia công tác 

thực hiện tốt một số nội dung yêu cầu sau: 

1. Đối với Phòng Nội vụ: Chủ trì xây dựng Báo cáo về viêc̣ thưc̣ hiêṇ Đề 

án 500 tại địa phương gửi về UBND tỉnh Lạng Sơn (qua Sở Nôị vu)̣ và phối hợp 

với Văn phòng HĐND và UBND huyện, chuẩn bị các điều kiện cần thiết phục 

vụ Đoàn kiểm tra tại huyện. Thời gian hoàn thiện báo cáo trước ngày 18/6/2019.  

2. Đối với UBND các xã có Đội viên Đề án 500 tham gia công tác: Yêu 

cầu Đôị viên Đề án 500 Trí thức trẻ công tác tại đơn vị chuẩn bi:̣ 01 bản Báo cáo 

cá nhân về quá trình công tác tại xã , trong đó nêu rõ những kết quả đa ̃đaṭ đươc̣ , 

khó khăn hạn chế và những kiến nghị đề xuất của bản thân ; Gửi 01 bản Báo cáo 

cá nhân của Đội viên Đề án 500 công tác tại đơn vị về UBND huyện (qua phòng 

Nội vụ) để tổng hợp trước ngày 20/6/2019; Chuẩn bị ý kiến phát biểu tại buổi 

làm việc với Đoàn kiểm tra.  

UBND huyện yêu cầu Phòng Nội vụ và UBND các xã có Đội viên Đề án 

500 tham gia công tác tại đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện, trong quá trình 

thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị trao đổi về phòng Nội vụ để thổng nhất 

thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

Vi Văn Đông 
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