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GIẤY MỜI  
Tham gia kiểm tra tình hình triển khai thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ, kế 

hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2019 đối với UBND các xã của Đoàn số 3   

 

Thực hiện Kế hoạch số 28/KH-UBND ngày 28/01/2019 của UBND huyện 

Lộc Bình về kiểm tra tình hình triển khai thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch 

phát triển kinh tế xã hội năm 2019 đối với UBND các xã, thị trấn; Đoàn kiểm tra 

số 3 do đồng chí Hoàng Văn Vinh, Phó Chủ tịch UBND huyện làm Trưởng đoàn 

tổ chức kiểm tra tại UBND các xã: Lợi Bác, Nam Quan cụ thể như sau: 

I.  THÀNH PHẦN 

1. Thành phần Đoàn kiển tra 

- Đồng chí Hoàng Văn Vinh, Phó Chủ tịch UBND huyện - Trưởng đoàn; 

- Đại diện Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Văn phòng HĐND và UBND 

huyện; Phòng Kinh tế và Hạ tầng; Phòng Tài chính - Kế hoạch; Phòng Lao động, 

Thương binh, Xã hội - Dân tộc; Phòng Tư pháp; Phòng Tài nguyên và Môi trường; 

Hạt Kiểm lâm; Chi cục Thuế; 

- Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND huyện (Thư ký). 

2. Đơn vị kiểm tra 

UBND các xã: Lợi Bác, Nam Quan. 

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM KIỂM TRA  

1. Thời gian  

 - Từ 08 giờ 00 phút ngày 26/02/2019, kiểm tra UBND xã Nam Quan. 

- Từ 08 giờ 00 phút ngày 28/02/2019, kiểm tra UBND xã Lợi Bác. 

 2. Địa điểm 

 Tại trụ sở làm việc của UBND xã chịu sự kiểm tra. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Đối với UBND các xã: Lợi Bác, Nam Quan 

- Mời các thành phần làm việc có liên quan: Gồm đại diện lãnh đạo Đảng 

ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ, các đoàn thể và các công chức của xã có liên 

quan. 

- Chuẩn bị địa điểm làm việc và các điều kiện phục vụ làm việc với Đoàn 

kiểm tra. Phô tô báo cáo cho các thành phần tham dự làm việc. 
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2. Các thành phần của Đoàn kiểm tra nghiên cứu báo cáo đã gửi của các đơn 

vị kiểm tra, chuẩn bị ý kiến phát biểu. Tập trung tại Trụ sở HĐND và UBND 

huyện để xuất phát chung cùng Đoàn, thời gian cụ thể như sau: ngày 26/02/2019 là 

07 giờ 00 phút; ngày 28/02/2019 là 07 giờ 30 phút. 

3. Giao Văn phòng HĐND và UBND huyện chuẩn bị phương tiện xe ô tô 

phục vụ Đoàn kiểm tra của huyện.  

UBND huyện yêu cầu các đồng chí bố trí tham gia đầy đủ thành phần, thời 

gian và địa điểm trên./. 

 

 

 
Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- C, PCVP và các CV; 

- Lưu: VT. 

 

 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG  

 
 

 

 

 

 

Lương Văn Chầm 
 


