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GIẤY MỜI 

Làm việc với Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn 
 

                       
 

Ủy ban nhân dân huyện trân trọng kính mời các thành phần làm việc với 
Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn, cụ thể như sau:  

1. Thành phần 

- Lãnh đạo Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Đại diện Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Tài nguyên và Môi trường, 
Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng, Trung tâm Phát triển quỹ đất, Đội 
quản lý thị trường số 4, Văn phòng HĐND và UBND huyện. 

- Chủ tịch UBND xã Quang Lang. 

2. Thời gian: 15 giờ 00 phút ngày 18 tháng 9 năm 2018. 

3. Địa điểm: Phòng họp tầng 2 - trụ sở UBND huyện. 

4. Nội dung: Làm việc với Chi cục Quản lý thị trường tỉnh thống nhất, 
sắp xếp trụ sở làm việc cho Đội quản lý thị trường số 4. 

5. Công tác chuẩn bị 

- Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan 
chuẩn bị nội dung, tài liệu làm việc; 

- Văn phòng HĐND và UBND huyện chuẩn bị các điều kiện phục vụ 
cuộc họp. 

 

Trân trọng kính mời các đồng chí tham dự đầy đủ./. 
 

 

 
 
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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