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GIẤY MỜI 

Kiểm tra tình hình triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội  

và dự toán ngân sách nhà n  c n m       thực hi n c ng tác s p xếp các 

  n v  hành ch nh c p xã tại huy n Tràng Đ nh  

 

Thực hiện Chương trình số 04/CTr-UBND ngày 21/01/2019 của UBND 

tỉnh về kiểm tra tình hình triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự 

toán ng n sách nhà nư c n m 2020  thực hiện c ng tác s p xếp các  ơn v  hành 

ch nh c p xã,  ồng ch  Nguyễn Long Hải, Phó Chủ t ch UBND tỉnh, tổ chức 

kiểm tra  làm việc tại UBND huyện Tràng Đ nh v i nội dung như sau: 

I. THỜI GIAN  ĐỊA ĐIỂM  THÀNH PHẦN 

1. Từ 06 giờ ngày 25/02/2020: Đoàn của tỉnh xu t phát tại trụ sở UBND 

tỉnh  i xã Đội C n  huyện Tràng Đ nh. 

- Từ 08 giờ - 09 giờ 15’: Kiểm tra thực tế một số c ng trình  m  hình bảo 

 ảm  ạt tiêu ch  n ng th n m i tại xã Đội C n. 

-      i    à   i  : Kiểm tra thực tế một số c ng trình và làm việc tập 

trung tại trụ sở UBND xã Đội C n.  

- Thành phần  à   i  : 

  Đoàn của tỉnh:  

Đồng ch  Nguyễn Long Hải, Phó Chủ t ch UBND tỉnh - Trưởng Đoàn. 

Lãnh  ạo các sở  ngành: Kế hoạch và Đầu tư  Tài ch nh  Xây dựng  Nội 

vụ  N ng nghiệp và Phát triển n ng th n  Giao th ng vận tải  Tài nguyên và M i 

trường  Y tế  Giáo dục và Đào tạo  Lao  ộng - Thương binh và Xã hội  V n hóa  

Thể thao và Du l ch  C ng an tỉnh  Bộ Chỉ huy Bộ  ội Biên phòng tỉnh  V n 

phòng Điều phối X y dựng n ng th n m i tỉnh  V n phòng UBND tỉnh.  

  Thành phần của huyện: Đại diện lãnh  ạo UBND huyện Tràng Đ nh. 

  Thành phần của xã Đội C n: Đại diện lãnh  ạo Đảng u   HĐND  

UBND   y ban MTT  Việt Nam xã và các thành phần có liên  uan (UBND 

huyện chỉ  ạo UBND xã mời). 

2. Từ 9 giờ 30’ - 11 giờ 30’: Đoàn làm việc v i UBND huyện Tràng 

Đ nh, xã Đề Thám và xã Đội C n.  

-      i  : Tại trụ sở UBND huyện Tràng Đ nh.  

- Thành phần  à   i  :  

  Đoàn của tỉnh: Như thành phần làm việc tại xã Đội C n. 
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  Thành phần của huyện: Đại diện lãnh  ạo Huyện u   HĐND  UBND  

 y ban MTT  Việt Nam huyện;  ại diện lãnh  ạo phòng  ban liên  uan của 

huyện (do UBND huyện mời). 

  Thành phần của xã Đề Thám  xã Đội C n: Đại diện lãnh  ạo Đảng u   

HĐND  UBND   y ban MTT  Việt Nam xã và các thành phần liên  uan của xã 

(do UBND huyện mời). 

II. NỘI DUNG KIỂM TRA 

Theo Chương trình số 04/CTr-UBND ngày 21/01/2020 của UBND tỉnh 

và c ng tác phòng  chống d ch bệnh Covid-19. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

- UBND huyện Tràng Đ nh chuẩn b  báo cáo theo nội dung làm việc và 

chuẩn b   iều kiện làm việc tại huyện; chỉ  ạo UBND xã Đội C n  xã Đề Thám 

chuẩn b  báo cáo và các  iều kiện cần thiết khác phục vụ c ng tác kiểm tra tại xã; 

mời các thành phần liên  uan dự làm việc. Gửi trực tiếp báo cáo của UBND 

huyện  xã Đội C n  xã Đề Thám  ến các cơ  uan tham gia Đoàn kiểm tra của 

tỉnh trong buổi sáng ngày 24/02/2020. 

- Các thành viên Đoàn Kiểm tra nghiên cứu các báo cáo  tài liệu liên 

quan, chuẩn b  ý kiến tham gia tại cuộc kiểm tra. 

- Về phương tiện:  

+ Lãnh  ạo UBND tỉnh  i xe riêng, cùng  i có V n phòng UBND tỉnh; 

+ Các Sở Tài ch nh  Kế hoạch và Đầu tư  N ng nghiệp và Phát triển n ng 

th n  Giao th ng Vận tải  Tài nguyên và M i trường  Nội vụ  i xe   t  07 chỗ 

do Sở Tài ch nh  Sở Kế hoạch và Đầu tư bố trí; 

  Các thành phần còn lại  i xe   t  16 chỗ do C ng an tỉnh bố tr . 

K nh mời các thành phần tham dự./. 

Nơi nhận:  
- Như thành phần Đoàn kiểm tra;  

- Chủ t ch, các Phó Chủ t ch UBND tỉnh; 

- UBND huyện Tràng Đ nh; 

- UBND các xã: Đội C n  Đề Thám (TrĐ); 

- Báo LS  Đài PT-TH tỉnh ( ưa tin); 

- C, PVP UBND tỉnh,  

  các phòng CV, HC-QT, TH-CB; 

- Lưu: VT, KGVX, (LTT). 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn V n Hà 
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