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ỦY BAN NHÂN DÂN 
HUYỆN CHI LĂNG 

 
Số: 162/GM-UBND 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

   Chi Lăng, ngày 13 tháng 9 năm 2018 
 

 

GIẤY MỜI 
Họp giao ban Ủy ban nhân dân huyện 

 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2018 
 

 

Thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018; 
Chương trình công tác của UBND huyện Chi Lăng tháng 9 năm 2018. 

Ủy ban nhân dân huyện Chi Lăng tổ chức Hội nghị giao ban thực hiện 
nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2018, cụ 
thể như sau: 

1. Thành phần mời: 

- Thường trực Huyện ủy; 

- Thường trực HĐND huyện; 

- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Chủ tịch UBMTTQVN huyện; 

- Chánh án Tòa án nhân dân, Viện trưởng VKS nhân dân huyện; 

- Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội, Ban Pháp chế HĐND huyện; 

- Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện; 

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị: Công an huyện, Ban Chỉ huy Quân sự 
huyện, Chi cục thuế, Chi cục thống kê, Kho bạc Nhà nước, Chi cục Thi hành án dân 
sự, Đội Quản lý thị trường số 4, Hạt Kiểm lâm, Điện lực Chi Lăng, Trung tâm Dịch 
vụ nông nghiệp, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, Trung tâm y tế, Phòng Giao 
dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện, BHXH huyện; 

- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. 

2. Thời gian: 07 giờ 30 phút, ngày 18 tháng 9 năm 2018 (Thứ Ba) 

3. Địa điểm: Hội trường tầng V - UBND huyện Chi Lăng. 

4. Nội dung: Họp giao ban Ủy ban nhân dân huyện 9 tháng đầu năm, triển 
khai nhiệm vụ quý IV năm 2018. 

4.1. Thông qua Dự thảo Báo cáo của UBND huyện về tình hình phát triển 
kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2018 (Trình Ban 
Thường vụ Huyện ủy, Ban chấp hành). 

Đơn vị chủ trì chuẩn bị: Văn Phòng HĐND&UBND huyện. 
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4.2. Thông qua Dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ trọng 
tâm 9 tháng đầu năm 2018.  

Đơn vị chủ trì chuẩn bị: Văn Phòng HĐND&UBND huyện. 

4.3. Thông qua Dự thảo Báo cáo tình hình, kết quả triển khai thực hiện 
chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn 9 tháng 
đầu năm 2018. 

Đơn vị chủ trì chuẩn bị: Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện. 

Các cơ quan chuyên môn được giao chuẩn bị báo cáo, gửi Báo cáo về 
UBND huyện (qua Văn phòng HĐND và UBND huyện) trước 15 giờ 00 phút 
ngày 14/9/2018 để gửi các cơ quan, đơn vị nghiên cứu, đóng góp ý kiến vào dự 
thảo báo cáo và phô tô phục vụ Hội nghị. 

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

 
Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 
- CVP, PCVP HĐND&UBND huyện; 
- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH  
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

 
 
 

Hoàng Văn Tầm 
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