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GIẤY MỜI 
Họp Ban Chỉ đạo thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã  

trên địa bàn huyện Chi Lăng 
  
 

Để việc triển khai sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện 
đảm bảo đúng kế hoạch đề ra, UBND huyện Chi Lăng trân trọng kính mời các 
thành viên trong Ban Chỉ đạo thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã 
trên địa bàn huyện Chi Lăng đến dự họp như sau: 

1. Thành phần: 

Thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã 
trên địa bàn huyện Chi Lăng tại Quyết định số 4532/QĐ-UBND ngày 
28/12/2018 và Quyết định số 2186/QĐ-UBND ngày 25/6/2019 của Chủ tịch 
UBND huyện. 

2. Thời gian, địa điểm:  

- Thời gian: 01 buổi, bắt đầu từ 14 giờ 00 phút, ngày 28/6/2019 

- Địa điểm: Phòng họp tầng 2 UBND huyện. 

3. Nội dung:  

Triển khai các nội dung về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn 
huyện Chi Lăng giai đoạn 2019 - 2021. 

4. Phân công nhiệm vụ: 

- Giao phòng Nội vụ chuẩn bị các tài liệu về triển khai thực hiện sắp xếp 
các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện. 

- Các thành viên Ban Chỉ đạo nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị ý kiến phát 
biểu tại cuộc họp. 

Trân trọng kính mời các thành phần tham dự./.  

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

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