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GIẤY MỜI  

Dự Chương trình làm việc với Đoàn kiểm tra của UBND tỉnh  
về hoạt động các di tích trên địa bàn huyện  

 

 Thực hiện Thông báo số 277/TB-UBND ngày 15/6/2018 của UBND tỉnh về 
Chương trình kiểm tra hoạt động các di tích trên địa bàn tỉnh của đồng chí Hồ Tiến 
Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. UBND huyện trân trọng kính mời các đại biểu tham 
dự chương trình làm việc với Đoàn kiểm tra của UBND tỉnh, cụ thể như sau: 

 1. Thành phần 

 - Đại diện lãnh đạo UBND huyện;    

- Đại diện lãnh đạo các Phòng: Tài chính - Kế hoạch, Tài nguyên và Môi 
trường; Kinh tế và Hạ tầng; Nội vụ; Văn phòng HĐND&UBND huyện; 

- Đại diện lãnh đạo Công an huyện; 

- Đại diện lãnh đạo, 01 chuyên viên Phòng Văn hóa và Thông tin huyện; 

- Đại diện lãnh đạo Đảng ủy, UBND các xã: Tân Thành và Hòa Lạc; 

- Đại diện lãnh đạo Ban quản lý di tích Đền Bắc Lệ và Đền Quan Giám Sát. 

2. Thời gian, địa điểm: 

- Thời gian: Ngày 12 tháng 7 năm 2018. (Buổi sáng: 08h00 tại xã Tân Thành; 
buổi chiều: 14h00 tại xã Hòa Lạc) 

- Địa điểm: Trụ sở UBND xã Tân Thành và UBND xã Hòa Lạc. (Các đại biểu 
cấp huyện tập trung vào 07h15 tại trụ sở UBND huyện để đi cùng Đoàn). 

3. Công tác chuẩn bị: 

- Giao Phòng Văn hóa và Thông tin chuẩn bị báo cáo phục vụ Đoàn kiểm tra, 
gửi về Văn phòng HĐND&UBND huyện thẩm định để gửi Văn phòng UBND tỉnh 
trước ngày kiểm tra chậm nhất 03 ngày. 

- Các thành phần dự chương trình làm việc với Đoàn kiểm tra chuẩn bị các nội 
dung liên quan đến ngành, lĩnh vực mình phụ trách.  

- Văn phòng HĐND&UBND huyện chuẩn bị xe ô tô cho Đoàn của huyện.  

Đề nghị các thành phần dự chương trình làm việc với Đoàn kiểm tra của 
UBND tỉnh có mặt đúng thời gian, địa điểm nêu 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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