
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN VĂN QUAN 

           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   Số: 48/GM-UBND     Văn Quan, ngày 11 tháng 3 năm 2019 

GIẤY MỜI 

Dự làm việc với Đoàn kiểm tra của UBND tỉnh 

Thực hiện Giấy mời số 86/GM-UBND ngày 08/3/2019 của UBND tỉnh Lạng 

Sơn về kiểm tra tình hình triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán 

ngân sách nhà nước năm 2019 tại huyện Văn Quan; 

Ủy ban nhân dân huyện Văn Quan trân trọng kính mời: 

1. Thành phần: 

- Thường trực Huyện ủy; 

- Thường trực HĐND huyện;                             (Có Giấy mời riêng) 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Thường trực UB MTTQ Việt Nam huyện; 

- Lãnh đạo các phòng trực thuộc UBND huyện: Văn phòng HĐND và 

UBND, Nông nghiệp và PTNT, Kinh tế và Hạ tầng, Tài nguyên và Môi trường, Tài 

chính - Kế hoạch, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa và Thông tin, Lao động, Thương 

binh, Xã hội - Dân tộc; 

- Lãnh đạo: Công an; Ban Chỉ huy quân sự; Chi cục Thuế; Ban QLDA 

ĐTXD huyện, Văn phòng Điều phối xây dựng NTM huyện. 

- Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND và các chức danh chuyên môn liên 

quan của xã Yên Phúc (Giao UBND xã mời). 

2. Nội dung: Làm việc với Đoàn kiểm tra của UBND tỉnh kiểm tra về tình 

hình triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước 

năm 2019 tại huyện Văn Quan. 

3. Thời gian, địa điểm: 

a) Từ 08 giờ 00 phút, ngày 13/3/2019 (thứ Tư): Tham gia cùng Đoàn 

Kiểm tra của tỉnh tiến hành kiểm tra một số công trình, dự án trên địa bàn xã 

Yên Phúc. 

b) Từ 09 giờ 00 phút ngày 13/3/2019: Dự làm việc với Đoàn Kiểm tra tại 

trụ sở UBND xã Yên Phúc. 

4. Phân công thực hiện 

- Các thành phần tham dự làm việc tự in tài liệu (gửi kèm theo giấy mời); Văn 

phòng HĐND&UBND huyện phô tô tài liệu cho các thành viên Đoàn kiểm tra UBND 

tỉnh và các đồng chí lãnh đạo huyện; 

- Giao phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban QLDA đầu tư xây 

dựng kiểm tra các mô hình sản xuất, các dự án, công trình trên địa bàn xã Yên phúc. 

(hoàn thành xong trước ngày 13/3/32019). 
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- UBND xã Yên Phúc chuẩn bị báo cáo, mời các thành phần liên quan và các 

điều kiện cần thiết khác phục vụ công tác kiểm tra; 

- Bố trí phương tiện:  

+ Thường trực Huyện ủy, Thường trực MTTQ huyện, Phòng Nông 

nghiệp và PTNT, Phòng Kinh tế và Hạ tầng đi xe Huyện ủy.  

+ Chủ tịch UBND huyện, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Văn phòng 

HĐND và UBND huyện, Ban QLDA ĐTXD huyện đi xe UBND huyện (đ/c 

Hưng lái xe).  

+ Thường trực HĐND huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Giáo 

dục và Đào tạo, Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc huyện, Văn phòng 

Điều phối xây dựng NTM huyện đi xe UBND huyện (đ/c Tuấn lái xe).  

+ Các đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện; Phòng Văn hóa và Thông tin 

huyện đi xe UBND huyện (đ/c Huân lái xe).  

+ Công an, Ban Chỉ huy quân sự, Chi cục Thuế đi xe Công an huyện.  

 Các đồng chí tập trung tại trụ sở Huyện uỷ và UBND huyện, xuất phát 

lúc 07h15ph ngày 13/3/2019. 

Trân trọng kính mời các đồng chí tham dự đúng thời gian và địa điểm trên./. 
                                                                                                                                                     

 
Nơi nhận:                                                            
- Như TP mời; 
- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 
(Đã ký) 

 
Triệu Đức Dũng 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN VĂN QUAN 

           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   Số: 48/GM-UBND     Văn Quan, ngày 11 tháng 3 năm 2019 

GIẤY MỜI 

Dự làm việc với Đoàn kiểm tra của UBND tỉnh 

Thực hiện Giấy mời số 86/GM-UBND ngày 08/3/2019 của UBND tỉnh Lạng 

Sơn về kiểm tra tình hình triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán 

ngân sách nhà nước năm 2019 tại huyện Văn Quan; 

Ủy ban nhân dân huyện Văn Quan trân trọng kính mời: Thường trực Huyện 

ủy Văn Quan. 

Nội dung: Làm việc với Đoàn kiểm tra của UBND tỉnh kiểm tra về tình hình 

triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 

2019 tại huyện Văn Quan. 

Thời gian, địa điểm: 

- Từ 08 giờ 00 phút, ngày 13/3/2019 (thứ Tư): Tham dự cùng Đoàn Kiểm 

tra của tỉnh kiểm tra một số công trình, dự án trên địa bàn xã Yên Phúc. 

- Từ 09 giờ 00 phút ngày 13/3/2019: Dự làm việc với Đoàn Kiểm tra tại 

trụ sở UBND xã Yên Phúc. 

Trân trọng kính mời đồng chí đến tham dự./. 
                                                                                                                                                     

 
Nơi nhận:                                                            
- Như TP mời; 

- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 
Triệu Đức Dũng 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN VĂN QUAN 

           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   Số: 48/GM-UBND     Văn Quan, ngày 11 tháng 3 năm 2019 

GIẤY MỜI 

Dự làm việc với Đoàn kiểm tra của UBND tỉnh 

Thực hiện Giấy mời số 86/GM-UBND ngày 08/3/2019 của UBND tỉnh Lạng 

Sơn về kiểm tra tình hình triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán 

ngân sách nhà nước năm 2019 tại huyện Văn Quan; 

Ủy ban nhân dân huyện Văn Quan trân trọng kính mời: Thường trực Hội 

đồng nhân dân huyện Văn Quan. 

Nội dung: Làm việc với Đoàn kiểm tra của UBND tỉnh kiểm tra về tình hình 

triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 

2019 tại huyện Văn Quan. 

Thời gian, địa điểm: 

- Từ 08 giờ 00 phút, ngày 13/3/2019 (thứ Tư): Tham dự cùng Đoàn Kiểm 

tra của tỉnh kiểm tra một số công trình, dự án trên địa bàn xã Yên Phúc.  

- Từ 09 giờ 00 phút ngày 13/3/2019: Dự làm việc với Đoàn Kiểm tra tại 

trụ sở UBND xã Yên Phúc. 

Trân trọng kính mời đồng chí đến tham dự./. 
                                                                                                                                                     

 
Nơi nhận:                                                            
- Như TP mời; 

- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 
Triệu Đức Dũng 
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