
ỦY BAN NHÂN DÂN 

 HUYỆN CHI LĂNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:  170 /GM-UBND Chi Lăng, ngày  22 tháng 9 năm 2020 

  

GIẤY MỜI 

Họp thống nhất nội dung xây dựng kế hoạch Ngân sách nhà nước về thực 

hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng  

đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 

 
 

Thực hiện Nghị quyết số 88/2019/QH14 ngày 18 tháng 11 năm 2019 của 

Quốc hội về phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào 

dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030; 

Thực hiện Nghị quyết số 12/NQ-CP ngày 15/2/2020 của Chính phủ về triển 

khai Nghi quyết số 88/2019/QH14 ngày 18 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội về 

phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu 

số và miền núi giai đoạn 2021-2030; 

Ủy ban nhân dân huyện tổ chức họp bàn về xây dựng kế hoạch Ngân sách 

nhà nước về thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ Chương trình mục tiêu quốc gia 

phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 

2021-2025, cụ thể như sau: 

1. Thành phần mời 

a) Lãnh đạo UBND huyện: 

- Đ/c Vi Nông Trường - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; 

- Đ/c Phùng Văn Nghĩa - UVBTV, Phó Chủ tịch UBND huyện. 

- Đ/c Vi Quang Trung - Phó Chủ tịch UBND huyện; 

b) Thủ trưởng các phòng chuyên môn: 

- Trưởng phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc; 

- Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch; 

- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo; 

- Trưởng phòng Tài nguyên và Môi Trường; 

- Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT; 

- Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin; 

- Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng; 

c) Lãnh đạo các cơ quan khác gồm: 

- Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ huyện; 

- Giám đốc Trung tâm Y tế huyện; 
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2. Thời gian: 14 giờ 00 phút, ngày 23/9/2020 (Thứ Tư). 

3. Địa điểm: Tại Phòng họp tầng 2, trụ sở UBND huyện Chi Lăng. 

4. Phân công thực hiện 

4.1. Văn phòng HĐND và UBND huyện chuẩn bị các điều kiện đảm bảo về 

phòng họp, cơ sở vật chất. 

4.2. Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc chuẩn bị tài liệu gửi 

các thành phần tham dự cuộc họp. 

Ủy ban nhân dân huyện kính mời đại biểu đến dự họp đúng thời gian, địa 

điểm trên./. 

 

Nơi nhận: 

- Như thành phần (TH); 

- Lưu: VT, LĐTBXHDT. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Nông Thị Lụa 
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