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GIẤY MỜI 

Dự làm việc với Chủ tịch UBND tỉnh 
  

 

Căn cứ giấy mời 193/GM-UBND ngày 07/6/2019 của UBND tỉnh Lạng 

Sơn về việc Dự làm việc với UBND huyện Đình Lập; 

UBND huyện Đình Lập trân trọng kính mời các thành phần dự làm việc 

với Chủ tịch UBND tỉnh, cụ thể như sau:  

1. Thành phần: 

- Thường trực Huyện ủy (có giấy mời riêng); 

- Thường trực HĐND huyện (có giấy mời riêng); 

 - Lãnh đạo UBND huyện; 

- Đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện (có giấy mời riêng); 

- Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy (có giấy mời riêng); 

          - Thủ trưởng các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND 

huyện; 

- Đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Công an huyện, Ban Chỉ huy quân 

sự huyện, Trung tâm Y tế huyện. 

2. Nội dung:  

- Kiểm tra thực địa tại cửa khẩu Bản Chắt. (Thành phần đi cùng đoàn: 

Thường trực Huyện ủy; Thường trực HĐND; Lãnh đạo UBND huyện; Lãnh đạo 

UBMTTQ, Lãnh đạo Ban tuyên giáo Huyện ủy; Lãnh đạo các đơn vị: Tài chính- 

Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng, Công an, Văn phòng HĐND và UBND; Đồn biên 

phòng Bản Chắt, xã Bính Xá) 

- Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng 

đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 của huyện Đình Lập.  

3. Thời gian, địa điểm:   

- Từ 8 giờ 00, ngày 11/6/2019: Kiểm tra tại cửa khẩu Bản Chắt. 

- Từ 9 giờ 30, ngày 11/6/2019: Làm việc tầng III phòng Tài chính- Kế hoạch 

huyện. 

4. Phân công nhiệm vụ: 

4.1. Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện: Tham mưu báo cáo tóm tắt về 

tình hình, kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, 

nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 của UBND huyện. 



4.2. Văn Phòng HĐND và UBND huyện: 

- Chuẩn bị hội trường và các điều kiện để làm việc với đoàn kiểm tra của 

Chủ tịch UBND tỉnh. 

- Bố trí phương tiện đưa các thành phần của huyện đi kiểm tra thực địa tại 

cửa khẩu phụ Bản Chắt (Thành phần gồm: Đại diện lãnh đạo UBND huyện, 

Phòng TCKH, Kinh tế và Hạ tầng, Tài nguyên và Môi trường). Thời gian xuất 

phát: 07 giờ 00 phút, tại trụ sở UBND huyện. 

4.3. Các cơ quan, đơn vị, chuẩn bị ý kiến phát biểu tại buổi làm việc, theo 

chức năng, nhiệm vụ được giao. 

UBND huyện trân trọng kính mời!  
 

 

Nơi nhận:  
- Như thành phần mời họp; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;(eOffice) 

- C, PVP HĐND vàUBND huyện; (eOffic) 

- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Ninh Thu Giang 
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:         /GM-UBND  Đình Lập,  ngày       tháng 6 năm 2019 

 

GIẤY MỜI 

Dự làm việc với Chủ tịch UBND tỉnh 

 

Kính gửi: …………………………………………………….............. 

       ………………………………………………………….. 
 

Căn cứ giấy mời 193/GM-UBND ngày 07/6/2019 của UBND tỉnh Lạng 

Sơn về việc Dự làm việc với UBND huyện Đình Lập; 

UBND huyện Đình Lập trân trọng kính mời đồng chí đến dự làm việc với 

Chủ tịch UBND tỉnh, cụ thể như sau:  

1. Thời gian, địa điểm: 

- Từ 8 giờ 00, ngày 11/6/2019: Kiểm tra tại cửa khẩu phụ Bản Chắt (xuất 

phát lúc 7h00 phút) 

- Từ 9 giờ 30 phút, ngày 11/6/2019: Làm việc tầng 3 phòng Tài chính – Kế 

hoạch huyện. 

2. Nội dung:  

- Kiểm tra thực địa tại cửa khẩu Bản Chắt. (Thành phần đi cùng đoàn: 

Thường trực Huyện ủy; Thường trực HĐND; Lãnh đạo UBND huyện, Lãnh đạo 

UBMTTQ, Lãnh đạo Ban tuyên giáo Huyện ủy) 

- Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng 

đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 của huyện Đình Lập.  

UBND huyện trân trọng kính mời./. 

 
 

Nơi nhận:  

-VP HĐND và UBND huyện;  

- Lưu: VT.    

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

   

    Vi Văn Đông 
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