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Số: 17/GM-UBND Văn Lãng, ngày 03 tháng 02 năm 2023 

GIẤY MỜI 

Họp đánh giá tình hình triển khai thực hiện Chương trình MTQG          

giảm nghèo bền vững và Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội 

vùng đồng bào DTTS năm 2022 và xem xét đề xuất các nội dung phân bổ chi 

tiết nguồn vốn sự nghiệp năm 2023 

 

Nhằm đánh giá tình hình tiến độ triển khai thực hiện Chương trình MTQG 

giảm nghèo bền vững và Chương trình MTQG phát triển kinh tế - Xã hội vùng 

đồng bào DTTS năm 2022 và triển khai thực hiện nguồn vốn năm 2023 được 

thuận lợi, có hiệu quả. 

UBND huyện tổ chức họp đánh giá tình hình triển khai thực hiện Chương 

trình MTQG giảm nghèo bền vững và Chương trình MTQG phát triển kinh tế - 

xã hội vùng đồng bào DTTS năm 2022 và xem xét đề xuất các nội dung phân bổ 

chi tiết nguồn vốn sự nghiệp năm 2023 trên địa bàn huyện, cụ thể như sau:  

1. Thành phần  

- Lãnh đạo UBND huyện (chủ trì cuộc họp); 

- Đại diện lãnh đạo UBMTTQ VN huyện; 

- Đại diện lãnh đạo Hội Liên hiệp phụ nữ huyện; 

- Đại diện Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Văn phòng HĐND và UBND; 

Phòng Tài chính - Kế hoạch; Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

Phòng Kinh tế và Hạ tầng; Phòng Văn hóa và Thông tin; Phòng Giáo dục và 

Đào tạo; Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội – Dân tộc, Phòng Tư pháp; 

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên; Trung tâm Y tế; 

Ban quản lý đầu tư XDCT huyện. 

- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; 

- Chuyên viên Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội – Dân tộc huyện. 

2. Thời gian: 14 giờ 00 phút, ngày 06/02/2023 (Thứ Hai). 

3. Địa điểm: Phòng họp tầng 3, nhà B, Trụ sở UBND huyện Văn Lãng. 

4. Công tác chuẩn bị 

 - Giao phòng Lao động, Thương binh, Xã hội – Dân tộc chuẩn bị báo cáo, 

các điều kiện phục vụ cuộc họp. 

- Các cơ quan, đơn vị tham dự chuẩn bị các ý kiến phát biểu tại cuộc họp. 
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UBND huyện trân trọng kính mời các thành phần đến dự họp đúng thời 

gian, địa điểm trên./. 

 

 Nơi nhận:  
- Như thành phần; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- C, PCVP; 

- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Đặng Thị Hường 
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