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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 313  /GM-UBND TP. Lạng Sơn, ngày 09  tháng 7 năm 2018 
 

GIẤY MỜI 
Họp làm việc với UBND xã Mai Pha về tình hình xây dựng nông thôn mới, 

Xây dựng khu dân cư kiểu mẫu và các mô hình sản xuất 
 

Thực hiện Chương trình công tác, UBND thành phố tổ chức buổi làm việc 
với UBND xã Mai Pha về tình hình xây dựng nông thôn mới, mô hình khu dân cư 
kiểu mẫu và các mô hình sản xuất với nội dung, thành phần, thời gian, địa điểm 
như sau: 

1. Thành phần: 

- Lãnh đạo UBND thành phố (Đ/c Lê  Tuấn Minh, Phó Chủ tịch UBND 
thành phố); 

- Lãnh đạo các phòng: Kinh tế, Tài chính - Kế hoạch, Tài nguyên & Môi 
trường, Quản lý đô thị, Văn hóa – Thông tin, Công an thành phố; 

- Lãnh đạo Trung tâm dịch vụ nông nghiệp thành phố; 

- Đ/c Bí thư Đảng ủy, Lãnh đạo UBND xã Mai Pha, Trưởng các thôn trên 
địa bàn xã, Đại diện một số HTX, tổ hợp tác xã (đề nghị UBND xã Mai Pha mời 
giúp); 

- Lãnh đạo, Chuyên viên Văn phòng HĐND - UBND thành phố. 

2. Thời gian: 14 giờ 00 phút ngày 11/7/2018 (Thứ Tư). 

3. Địa điểm: Tại hội trường trụ sở UBND xã Mai Pha. 

4. Nội dung: Làm việc với UBND xã Mai Pha về việc xây dựng nông 
thôn mới, xây dựng mô hình khu dân cư kiểu mẫu và các mô hình sản xuất. 

Giao phòng Kinh tế và UBND xã Mai Pha chuẩn bị nội dung báo cáo và 
tài liệu liên quan phục vụ buổi làm việc. 

UBND thành phố trân trọng kính mời các đồng chí dự họp đúng thành 
phần, thời gian và địa điểm trên./. 

 

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 
- CT UBND TP (b/c); 
- CPVP, CVKT; 
- Lưu: VT. 

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

 
 
 
 

Dương Công Dũng 
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