
 

 

GIẤY MỜI 

Dự làm việc với Đoàn công tác của Hội đồng Dân tộc tại tỉnh Lạng Sơn 
 

 

 

Thực hiện Chương trình số 38/CTr-UBND ngày 09/9/2020 của UBND 

tỉnh Lạng Sơn về việc đón tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Hội đồng 

Dân tộc tại tỉnh Lạng Sơn (ngày 10, 11 tháng 9 năm 2020). UBND huyện Chi 

Lăng trân trọng kính mời các thành phần dự, cụ thể như sau: 

1. Thành phần 

- Thường trực Huyện ủy Chi Lăng (Có giấy mời riêng);  

- Thường trực HĐND huyện Chi Lăng (Có giấy mời riêng); 

- Lãnh đạo UBND huyện Chi Lăng: Có mặt tại trụ sở UBND huyện để di 

chuyển đón Đoàn công tác Hội đồng Dân tộc. 

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị: Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện; 

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện; Văn phòng HĐND và 

UBND huyện; Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội-Dân tộc huyện; Phòng 

TC-KH huyện; Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện; Phòng Tài nguyên và 

Môi trường huyện; Trung tâm Y tế huyện. 

- Lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Chi Lăng. 

2. Thời gian: Ngày 10 tháng 9 năm 2020 (thứ Năm).  

3. Nội dung 

3.1. Từ 14 giờ 30 phút: Có mặt tại trụ sở UBND huyện để di chuyển đón 

Đoàn công tác Hội đồng Dân tộc. 

* Địa điểm: Tại Trạm thu phí nút giao Quốc lộ 279, Km 55+900, đường 

cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn thuộc địa phận thôn Than Muội, thị trấn Đồng 

Mỏ, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn. 

3.2. Từ 15 giờ 30 phút: Khảo sát mô hình rải vụ thu hoạch na và mô hình 

thâm canh bưởi tại huyện Chi Lăng.  

* Địa điểm: Thôn Quán Thanh, xã Chi Lăng, huyện Chi Lăng. 

3.3. Từ 17 giờ 00 phút: Tiếp cơm Đoàn công tác tại Nhà khách UBND 

huyện Chi Lăng. 

4. Công tác chuẩn bị 
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- Giao Văn phòng HĐND và UBND huyện bố trí xe, bố trí đặt cơm, 

chuẩn bị các điều kiện phục vụ cho buổi làm việc với Đoàn công tác. 

- Giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện xây dựng báo cáo làm việc với 

Đoàn công tác. 

- Giao Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện lựa chọn một số mô 

hình vườn tại xã Chi Lăng (Vườn Na, vườn Bưởi) để Đoàn công tác đến khảo sát mô 

hình rải vụ thu hoạch na và mô hình thâm canh bưởi tại huyện Chi Lăng. 

- Các thành phần mời tham dự theo chức năng, nhiệm vụ chuẩn bị các nội 

dung liên quan để làm việc. 

Trân trọng kính mời các thành phần tham dự cuộc họp đúng thời gian, địa 

điểm trên./.  

 

 

Nơi nhận: 

- Như thành phần mời; 

- CVP, PCVP HĐND&UBND huyện; 

- Lưu: VT, KT&HT (10b). 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Nông Thị Lụa 
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