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GIẤY MỜI 

Họp nội dung liên quan đến điều chỉnh, sắp xếp lại đơn 

 vị hành chính cấp xã giai đoạn 2019-2021 

 

Thực hiện nội dung chỉ đạo của cấp trên lên quan đến điều chỉnh, sắp xếp 

lại đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2019-2021, để có cơ sở trình cấp trên và 

thống nhất một số nội dung liên quan đến việc sắp xếp lại các đơn vị hành chính 

cấp xã có quy mô dân số và diện tích tự nhiên chưa đạt 50% theo tiêu chuẩn quy 

định, UBND huyện Lộc Bình tổ chức cuộc họp, cụ thể như sau: 

I. THÀNH PHẦN 

1. Thành phần cấp huyện 

- Ông Lương Trọng Quỳnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện (Dự 

và chỉ đạo cuộc họp); 

- Ông Nguyễn Đặng Ân, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện (Chủ 

trì cuộc họp); 

- Đại diện lãnh đạo các phòng: Kinh tế và Hạ tầng, Văn hóa và Thông tin, 

Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng HĐND và UBND huyện; 

- Lãnh đạo và công chức phụ trách phòng Nội vụ. 

2. Thành phần cấp xã 

Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch UBND các xã (11 đơn vị): Như Khuê, Vân 

Mộng, Xuân Tình, Hiệp Hạ, Minh Phát, Nhượng Bạn, Quan Bản, Đông Quan, 

Xuân Lễ, Bằng Khánh, Xuân Mãn. 

II. NỘI DUNG 

Họp thống nhất chủ trương và một số nội dung có liên quan đến việc sắp 

xếp lại các đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn năm 2019-2021 trên địa bàn huyện 

Lộc Bình. 

III. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM 

1. Thời gian: 14 giờ 00 phút, ngày 24/4/2019 

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

IV. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ 

1. Giao phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung, photo tài liệu có liên quan đến sắp 

xếp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2019 - 2021 để phục vụ cuộc 

họp. 
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2. Văn phòng HĐND và UBND huyện chuẩn bị phòng họp và các điều kiện 

khác để phục vụ cuộc họp. 

Đề nghị các thành phần dự họp tham gia cuộc họp theo đúng thời gian và  

địa điểm như trên./. 

 

 
Nơi nhận: 
- Như thành phần; 

- Văn phòng HĐND&UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

 

Vy Thị Bằng 
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