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GIẤY MỜI 

Họp sơ kết quý I năm 2019 về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia 

xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Lộc Bình 

 

  

Thực hiện Chương trình công tác tháng 4 năm 2019; UBND huyện Lộc 

Bình tổ chức họp đánh giá tình hình, kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu 

quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện quý I năm 2019; cụ thể 

như sau: 

I. THÀNH PHẦN 

1. Chủ tịch UBND huyện;  

2. Phó Chủ tịch UBND huyện (phụ trách xây dựng nông thôn mới); 

3. Các thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện theo Quyết 

định số 6785/QĐ-UBND ngày 27/11/2018 của Chủ tịch UBND huyện Lộc Bình 

về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện Lộc Bình; 

4. Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch UBND các xã. 

 II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM 

1. Thời gian: Từ 8 giờ 00 phút, ngày 11/4/2019 (thứ năm). 

2. Địa điểm: Tại Phòng họp tầng 3, Trụ sở HĐND và UBND huyện. 

III. NỘI DUNG 

Đánh giá tình hình, kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây 

dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện quý I năm 2019; triển khai các nhiệm vụ 

trọng tâm quý II năm 2019. 

IV. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ 

1. Giao phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chuẩn bị báo cáo tình 

hình thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn trên địa bàn huyện quý 

I năm 2019; nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2019 (phô tô đầy đủ cho các thành 

phần dự dự họp). 

2. Các thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện chuẩn bị 

những nội dung liên quan đến các tiêu chí được phân công phụ trách tại địa bàn 

các xã để báo cáo và phát biểu ý kiến tại cuộc họp. 

3. UBND các xã chuẩn bị ý kiến phát biểu tại cuộc họp về tình hình thực 

hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn quý I năm 2019; nhiệm vụ trọng 

tâm quý II năm 2019 trên địa bàn xã. 
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Kính mời các đồng chí trong thành phần tham dự cuộc họp đúng thời gian 

và địa điểm trên./. 

 

 

 
Nơi nhận: 
- Như thành phần tham dự; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- C, PCVP HĐND và UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

 

Vy Thị Bằng 
  

 


