
ỦY BAN NHÂN DÂN 

 HUYỆN CHI LĂNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:  172 /GM-UBND Chi Lăng, ngày 28 tháng 9 năm 2020 

  

GIẤY MỜI 

Họp bàn giải quyết những khó khăn, vướng mắc từ thực hiện công tác hỗ 

trợ đất ở, đất sản xuất theo Quyết định số 2085/QĐ-TTg năm 2020 

 
 

Thực hiện Quyết định số 1972/QĐ-UBND ngày 22/5/2020 của UBND 

huyện về phê duyệt danh sách, kinh phí các hộ nghèo được hỗ trợ đất sản xuất, 

nước sinh hoạt phân tán, chuyển đổi nghề theo Quyết định số 2085/QĐ-TTg 

của Thủ tướng Chính phủ. 

Ủy ban nhân dân huyện tổ chức họp bàn về giải quyết những khó khăn, 

vướng mắc trong việc hỗ trợ đất ở, đất sản xuất. Trân trọng kính mời đại biểu 

tham dự họp: 

1. Thành phần mời 

1.1. Lãnh đạo UBND huyện 

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

1.2. Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn huyện: 

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

- Trưởng phòng Tài nguyên và Môi Trường; 

- Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch. 

1.3. Thành phần UBND các xã, thị trấn 

- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn;   

- Công chức Địa chính; 

- Công chức văn hóa xã hội (phụ trách lĩnh vực Lao động, Thương binh, 

Xã hội-Dân tộc). 

2. Nội dung: Họp bàn về giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong việc 

hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, rà soát các hộ trong dự án phê duyệt đã thoát nghèo. 

3. Thời gian: 14 giờ 00 phút ngày 29/9/2020 (thứ ba). 

4. Địa điểm: Tại Hội trường tầng 5 trụ sở UBND huyện Chi Lăng. 

UBND huyện kính mời đại biểu đến dự họp theo nội dung như trên./. 
 

Nơi nhận: 

- Như thành phần (TH); 

- CVP, PCVP HĐND và UBND huyện; 

- Lưu: VT, LĐTBXHDT. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 
 

 

Nông Thị Lụa 
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