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

 
 

Thực hiện Kế hoạch số 20/KH-SXD ngày 05/3/2019 của Sở Xây dựng tỉnh 
Lạng Sơn về việc Kiểm tra kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây 
dựng nông thôn mới năm 2019; Đề án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà 
ở; Đề án hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở và tình hình thực hiện các chỉ tiêu phát triển 
kinh tế - xã hội năm 2019 (Tỷ lệ dân cư thành thị được sử dụng nước sạch và Tỷ 
lệ chất thải rắn ở đô thị được thu gom và xử lý ). 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; 

- Lãnh đạo và chuyên viên (phụ trách): Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện;  

- Đại diện lãnh đạo các phòng: Tài chính - Kế hoạch huyện; Lao động 
TB&XH- DT huyện; Tài nguyên và Môi trường huyện; Nông nghiệp và PTNT 
huyện; 

- Đại diện lãnh đạo và cán bộ: Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã 
hội huyện Hữu Lũng; 

- Đại diện lãnh đạo Chi nhánh cấp nước Hữu Lũng. 

2. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM 

- Thời gian: Từ 08 giờ 00 phút, ngày 13/3/2019 (thứ tư); 

- Điạ 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 Kế hoạch số 20/KH-SXD ngày 05/3/2019 của Sở Xây 
dựng tỉnh Lạng Sơn; 

- Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện: Chuẩn bị số liệu, tài 
liệu liên quan đến cho các hộ nghèo vay vốn hỗ trợ về nhà ở theo Quyết định số 
33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ; 

- Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện: Chuẩn bị tài liệu, số liệu tỷ lệ 
chất thải rắn ở đô thị được thu gom và xử lý; 
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- Các cơ quan liên quan chuẩn bị nội dung theo chức năng quản lý Nhà 
nước do cơ quan đơn vị phụ trách. 

- Văn phòng HĐND&UBND huyện: Chuẩn bị phòng họp. 

Trân trọng kính mời các thành phần tham dự./. 

 
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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