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HUYỆN HỮU LŨNG  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 107/GM-UBND  Hữu Lũng, ngày 18 tháng 6  năm 2018 

                                                     
GIẤY MỜI 

Làm việc với Đoàn kiểm tra của Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn  
 
 

Thực hiện Thông báo số 60/TB-SXD ngày 15/6/2018 của Sở Xây dựng tỉnh 
Lạng Sơn Thông báo lịch làm việc, kiểm tra việc thực hành tiết kiệm, chống lãng 
phí trong đầu tư XDCB và chủ trương "xanh hóa" tường rào trong xây dựng nông 
thôn mới trên địa bàn tỉnh. UBND huyện Hữu Lũng kính mời các thành phần tham 
dự buổi làm việc cụ thể như sau: 

1. THÀNH PHẦN 

- Đại diện lãnh đạo UBND huyện; 

- Đại diện lãnh đạo và chuyên viên: Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện;  

- Đại diện lãnh đạo và Cán bộ kỹ thuật: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 
huyện; 

- Đại diện lãnh đạo phòng Tài chính - Kế hoạch huyện; 

- Đại diện Chuyên viên (Phụ trách Xây dựng nông thôn mới): Phòng Nông 
nghiệp và PTNT huyện. 

2. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM 

- Thời gian: Từ 08 giờ 00 phút, ngày 19/6/2018 (thứ ba); 

- Đại điểm: Phòng họp tầng 02, nhà 05 tầng Trụ sở UBND huyện Hữu Lũng. 

3. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ 

Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện: Xây dựng Dự thảo báo cáo của UBND 
huyện theo yêu cầu tại Thông báo số 60/TB-SXD ngày 15/6/2018 của Sở Xây 
dựng tỉnh Lạng Sơn. 

Đề nghị các thành phần tham gia đúng thời gian và địa điểm trên./. 

 
Nơi nhận:                                                                
- Như thành phần mời; 
- Lưu: VT.     

 

TL. CHỦ TỊCH 
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 

 
Phạm Ngọc thủy 
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