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GIẤY MỜI 

Về việc dự buổi kiểm tra kết quả thực hiện các  

chính sách dân tộc năm 2019 cùng Ban dân tộc tỉnh Lạng Sơn 

 

Thực hiện Kế hoạch số 21/KH-BDT, ngày 06/03/2020 của Ban Dân tộc 

tỉnh Lạng Sơn về việc kiểm tra kết quả thực hiện các chính sách dân tộc năm 

2019, tình hình tổ chức triển khai, thực hiện chính sách dân tộc năm 2020. UBND 

huyện Đình Lập mời các thành phần cùng tham dự buổi kiểm tra như sau: 

1. Thành phần:  

- Lãnh dạo UBND huyện; 

- Đại diện lãnh đạo các phòng: Tài chính – Kế hoạch, Nông nghiệp và 

PTNT, LĐTBXH- Dân tộc, chuyên viên phòng LĐTBXH- Dân tộc. 

- Đại diện lãnh đạo: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, Hội Liên hiệp Phụ 

nữ huyện, Hội Nông dân huyện. 

- Thành phần xã Đình Lập: Đại diện Đảng ủy, UBND, cán bộ phụ trách 

công tác Dân tộc, các đoàn thể liên quan (xã mời giúp). 

2. Thời gian: Từ 08 giờ 20, ngày 19 tháng 03 năm 2020. 

 3. Địa điểm: Tại Hội trường UBND xã Đình Lập. 

4. Nội dung: Trực tiếp tham vấn một số hộ dân, đối tượng thụ hưởng chính 

sách và kiểm tra trình tự lập thủ tục, hồ sơ cho các đối tượng được thụ hưởng tại 

thôn, bản và kiểm tra hồ sơ, quy trình tổ chức triển khai thực hiện chính sách tại 

UBND xã. 

5. Tổ chức thực hiện: Phòng LĐTBXH- Dân tộc chuẩn bị báo cáo của 

huyện và đôn đốc, phối hợp với UBND xã Đình Lập chuẩn bị báo cáo và các điều 

kiện làm việc với đoàn kiểm tra. 

Uỷ ban nhân dân huyện trân trọng kính mời./. 
 

Nơi nhận: 
- Như thành phần; 

- C, PCVP HĐND và UBND huyện;  

- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Hoàng Ngọc Thảo 
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