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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN VĂN QUAN 

Số:  63/GM-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Văn Quan, ngày  08 tháng 6 năm 2020 

GIẤY MỜI 

Họp thống nhất các giải pháp triển khai thực hiện các dự án 

 thuộc nguồn vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2020 

Căn cứ Quyết định số 1070/QĐ-UBND ngày 21/4/2020 của UBND huyện 

Văn Quan về việc phân bổ kế hoạch vốn sự nghiệp thực hiện các Chương trình 

mục tiêu quốc gia năm 2020 huyện Văn Quan; để các dự án được triển khai đúng 

tiến độ và hiệu quả, UBND huyện Văn Quan tổ chức họp để nắm bắt tình hình 

triển khai các dự án của các xã cũng như thống nhất giải pháp triển khai thực hiện 

các dự án, cụ thể như sau: 

1. Thành phần 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Đại diện lãnh đạo các phòng: Nông nghiệp và PTNT; Lao động, Thương binh, 

Xã hội - Dân tộc; Tài chính - Kế hoạch; Kinh tế và Hạ tầng; Tài nguyên và Môi trường; 

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng; Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp; 

- Lãnh đạo UBND các xã, thị trấn. 

2. Nội dung  

- Nêu những khó khăn vướng mắc của các xã trong quá trình triển khai thực 

hiện các dự án thuộc nguồn vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia. 

- Thống nhất các giải pháp triển khai thực hiện dự án của các xã, thị trấn. 

3. Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 phút, ngày 09 tháng 6 năm 2020; tại 

Phòng họp tầng 3 - Trụ sở UBND huyện Văn Quan. 

4. Tổ chức thực hiện 

Giao Phòng Nông nghiệp và PTNT chuẩn bị các nội dung phục vụ cuộc họp. 

Kính mời các thành phần đến tham gia đúng thời gian, địa điểm trên./. 

 
Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- CVP, PCVP HĐND và UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

 
 

 

 

Triệu Đức Dũng 

 


