
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN VĂN QUAN 

Số:  74/GM-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Văn Quan, ngày  17 tháng 6 năm 2020 

GIẤY MỜI 

Làm việc với Ủy ban nhân dân các xã: Trấn Ninh; Liên Hội, huyện Văn Quan 

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

1. Thành phần  

- Đồng chí Đổng Tiến Dũng, Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Đại diện lãnh đạo các phòng: Kinh tế và Hạ tầng; Tài nguyên và Môi 

trường; Văn hóa và Thông tin;  Văn phòng HĐND và UBND huyện; Ban Quản lý 

dự án đầu tư xây dựng; Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp; Trung tâm Văn hóa, Thể 

thao và Truyền thông. 

- Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN, công chức 

chuyên môn các xã: Trấn Ninh, Liên Hội (Do UBND xã mời tham dự). 

2. Nội dung.  

- Làm việc với Ủy ban nhân dân xã Trấn Ninh: Kiểm tra việc thi công các 

công trình, vệ sinh môi trường, công tác chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 110 ngày sinh 

Lương Văn Tri… 

- Làm việc với Ủy ban nhân dân xã Liên Hội: Kiểm tra Khu dân cư kiểu 

mẫu, công tác vệ sinh môi trường, công tác chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 110 ngày sinh 

Lương Văn Tri... 

3. Thời gian, địa điểm.  

- Làm việc tại Ủy ban nhân dân xã Trấn Ninh: từ 13h30 - 16h00 ngày 

18/6/2020 (Thứ Năm) kiểm tra tại xã Trấn Ninh; 

- Làm việc tại Ủy ban nhân dân xã Liên Hội: từ 16h00  ngày 18/6/2020 (Thứ 

Năm) kiểm tra tại xã Liên Hội. 

4. Tổ chức thực hiện: 

- Giao Văn phòng HĐND và UBND, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và 

Truyền thông chuẩn bị xe đi tập trung tại UBND huyện, 13h00 xuất phát. 
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- Giao các phòng: Kinh tế và Hạ tầng;  Tài nguyên và Môi trường; Văn hóa 

và Thông tin;  Văn phòng HĐND và UBND huyện; Ban Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng; Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp; Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền 

thông chuẩn bị các nội dung làm việc với xã. 

- Giao UBND các xã: Trấn Ninh, Liên Hội chuẩn bị các điều kiện phục vụ 

đoàn công tác: Địa điểm thực địa tại cơ sở; thành phần dự họp, báo cáo, các điều 

kiện phục vụ họp.  

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

 
Nơi nhận:                                                                    
- Như thành phần mời họp;                                            
- CVP, các PCVP HĐND&UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Triệu Đức Dũng 
 

                                                                                                                        
 

 


