
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN VĂN QUAN 

           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 70/GM-UBND  Văn Quan, ngày 15 tháng 6 năm 2020 

GIẤY MỜI 

Dự làm việc với Đoàn khảo sát của Ban Pháp chế  

Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn 

Thực hiện Kế hoạch số 301/KH-HĐND-PC ngày 03/6/2020 của Ban Pháp 

chế Hội đồng nhân dân tỉnh về khảo sát tình hình thực hiện Đề án sắp xếp đơn vị 

hành chính cấp xã tỉnh Lạng Sơn theo Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24/12/2018 

của Bộ Chính trị và tình hình tổ chức thực hiện Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 

10/12/2018 của HĐND tỉnh về việc nhập thôn, khối phố trên địa bàn tỉnh Lạng 

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

1. Thành phần: 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Đại diện lãnh đạo các đơn vị: Công an huyện; Văn phòng HĐND và 

UBND huyện 

- Đại diện lãnh đạo và 01 chuyên viên các cơ quan: Phòng Nội vụ; Lãnh đạo 

phòng Tài nguyên và Môi trường. 

- Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch UBND xã, công chức Văn phòng - Thống kê, 

công chức Tư pháp - Hộ tịch, công chức Địa chính - Xây dựng, Công an xã các xã: 

Điềm He, Liên Hội (Đề nghị Chủ tịch UBND xã mời giúp các thành phần của xã) 

2. Nội dung: Làm việc với  Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh về khảo 

sát công tác thực hiện Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã tỉnh  Lạng Sơn 

theo Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24/12/2018 của Bộ chính trị và tình hình 

tổ chức thực hiện Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 10/12/2018 của HĐND 

tỉnh về việc nhập thôn, khối phố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn . 

3. Thời gian, địa điểm 

- Làm việc tại trụ sở UBND xã Liên Hội vào hồi 07 giờ 30 phút ngày 16 

tháng 6 năm 2020. 

- Làm việc tại trụ sở UBND xã Điềm He vào hồi 09 giờ 30 phút ngày 16 

tháng 6 năm 2020. 

4. Phân công thực hiện: 

- Phòng Nội vụ có trách nhiệm chuẩn bị Báo cáo của UBND huyện, đôn đốc 

các xã Liên Hội, Điềm He chuẩn bị báo cáo theo yêu cầu, phối hợp, đôn đốc các xã 

chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất phục vụ cuộc làm việc.  

- Các đơn vị tham gia Đoàn chuẩn bị các nội dung liên quan 



 

- UBND các xã: Điềm He, Liên Hội chuẩn bị các điều kiện phục vụ Đoàn 

khảo sát: Thành phần dự họp, báo cáo, các điều kiện phục vụ họp. 

- Lưu ý; Các thành phần tham gia Đoàn tập trung đi xe chung tại sân UBND 

huyện lúc 06 giờ 50 phút ngày 16 tháng 6 năm 2020. 

Kính mời các đồng chí đến dự đúng thời gian và địa điểm trên./. 
                                                                                                                                                     

 

Nơi nhận:                                                            
- Như TP mời; 

- Lưu: VT. 
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