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        Đức Thọ, ngày 24  tháng 11 năm 2020 

 

GIẤY MỜI  
 

 

Thực hiện chương trình công tác, Ủy ban nhân dân huyện tổ chức cuộc họp 

thường kỳ đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 11, triển khai nhiệm vụ tháng 12 

năm 2020. 

I. Thời gian:  Từ 14h ngày 25 tháng 11 năm 2020. 

II. Địa điểm: Hội trường gác II - UBND huyện. 

III. Thành phần, kính mời:  

* Ở huyện: 

- Đại diện: Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND huyện;  

- Các Phó Chủ tịch UBND huyện; (Mời chủ trì) 

- Đại diện Lãnh đạo: Ban Dân Vận, Ban Tuyên giáo Huyện ủy; 

- Trưởng Cơ quan: Tổ chức - Nội vụ, UBKT - Thanh tra huyện;  

- Các đồng chí Ủy viên UBND huyện;  

- Trưởng Công an, Quân sự huyện;  

- Chánh án Tòa án nhân dân; Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện; 

- Đại diện Lãnh đạo UB MTTQ; Trưởng các Đoàn thể cấp huyện; 

- Trưởng các phòng, ban, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện; 

- Chánh Văn phòng Cấp ủy - Chính quyền huyện; Phó Văn phòng Cấp ủy - 

Chính quyền: Đ/c Trần Cao Lương; 

- Báo Hà Tĩnh thường trú trên địa bàn huyện; 

- Phóng  viên Trung tâm Văn hóa  - Truyền thông huyện (dự và đưa tin). 

* Ở xã, thị trấn: 

- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn 

Giao Văn phòng Cấp ủy - Chính quyền huyện, phối hợp với các phòng, ban, 

ngành liên quan chuẩn bị báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 

tháng 11, nhiệm vụ tháng 12 gửi qua phần mềm hồ sơ công việc: 

http://hscvdt.hatinh.gov.vn để các đại biểu khai thác, nghiên cứu phục vụ cuộc họp. 

Đề nghị các đồng chí dự họp đầy đủ, đúng thời gian./. 

 
 Nơi nhận: 
 - Như TP mời; 

-  Đ/c Vân, Đ/c Trường - VP (Bố trí);  

- Văn bản Giấy +  Điện tử;  

- Lưu: VT, VP.  

 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Trần Cao Cường         
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