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Hữu Lũng, ngày      tháng 4 năm 2022 
 

GIẤY MỜI 

Tham gia Chương trình giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết  

số 12/2020/NQ-HĐND ngày 14/12/2020 của HĐND tỉnh phê chuẩn  

Đê án phát triển giao thông nông thôn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 

2021-2025 thực hiện trên địa bàn huyện Hữu Lũng 

 

 

  UBND huyện nhận được Thông báo số 284/TB-ĐGS ngày 07/4/2022 của 

Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn về Chương trình giám sát tình 

hình thực hiện Nghị quyết số 12/2020/NQ-HĐND ngày 14/12/2020 của HĐND 

tỉnh phê chuẩn Đề án phát triển giao thông nông thôn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 

2021-2025; Thông báo số 317/TB-HĐND ngày 18/4/2022 của HĐND tỉnh Lạng 

Sơn về thay đổi thời gian giám sát của Thường trực HĐND tỉnh về tình hình 

thực hiện Nghị quyết số 12/2020/NQ-HĐND ngày 14/12/2020 của HĐND tỉnh 

phê chuẩn Đề án phát triển giao thông nông thôn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-

2025 tại huyện Hữu Lũng. UBND huyện mời các thành phần làm việc như sau:  

1. Thành phần  

- Đại diện Thường trực Huyện uỷ; 

- Đại diện lãnh đạo HĐND huyện; 

- Đại diện lãnh đạo UBND huyện; 

- Đại diện lãnh đạo Uỷ ban MTTQ huyện; 

- Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện; 

- Đại diện lãnh đạo phòng Tài chính – Kế hoạch và Chuyên viên phụ 

trách; 

- Lãnh đạo phòng Kinh tế và Hạ tầng và Chuyên viên phụ trách. 

- Đại diện lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND huyện. 

2. Thời gian, địa điểm: 

- Từ 13 giờ 30 phút, ngày 21/4/2022:  Đoàn khảo sát chia thành 02 nhóm 

khảo sát đối với một số tuyến đường GTNT thực hiện năm 2021.    

- Từ 15 giờ 00 phút, ngày 21/4/2022: Đoàn tiến hành giám sát và làm việc 

tại họp tầng 2, nhà 5 tầng Trụ sở UBND huyện. 

3. Phân công thực hiện 

 - Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện chuẩn bị các tài liệu liên quan phục vụ 
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Đoàn giám sát. 

- Văn phòng HĐND và UBND huyện bố trí phương tiện để Đoàn đi khảo 

sát đối với một số tuyến đường GTNT thực hiện năm 2021. 

Trân trọng kính mời các thành phần dự làm việc 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 
 

 

 

 

Nông Thị Huyền Trang 
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