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ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN ĐỨC THỌ
Số: 2821 /GM - UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Đức Thọ, ngày 21 tháng 8 năm 2019

GIẤY MỜI
Thực hiện chương trình công tác tháng 8, Ủy ban nhân dân huyện tổ chức
cuộc họp thường kỳ đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 8, triển khai nhiệm vụ
tháng 9 năm 2019.
I. Thời gian: 01 buổi, bắt đầu từ 14 giờ, ngày 23/8/2019 (Thứ 6).
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;
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện;
- Các đồng chí Ủy viên UBND huyện;
- Trưởng Cơ quan: Tổ chức - Nội vụ, UBKT - Thanh tra huyện;
- Trưởng các phòng, ban, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện;
- Chủ tịch MTTQ, Trưởng các đoàn thể huyện;
- Trưởng, phó các ban HĐND huyện;
- Chi Cục trưởng Chi cục Thuế huyện;
- Chánh Văn phòng Cấp ủy - Chính quyền huyện; Phó Văn phòng Cấp ủy Chính quyền: đ/c Trần Cao lương, đ/c Phan Tiến Đạt;
- Phó Chánh Văn phòng NTM huyện;
- Phóng viên Trung tâm Văn hóa - Truyền thông huyện (dự và đưa tin).
* Ở xã, thị trấn
Đồng chí Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.
Các đại biểu dự họp chuẩn bị ý kiến phát biểu tại cuộc họp về những khó
khăn, vướng mắc thời gian qua; đề xuất, kiến nghị thời gian tới.
Giao Văn phòng Cấp ủy - Chính quyền huyện, phối hợp với các phòng,
ban, ngành liên quan chuẩn bị tài liệu, nội dung báo cáo; gửi báo cáo qua phần
mềm quản lý văn bản và 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:
TL. CHỦ TỊCH
- Như TP mời;
CHÁNH VĂN PHÒNG
- Đ/c Trường, Vân - VP (Bố trí);
- Văn bản Giấy + Điện tử;
- Lưu: VT, VP.
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