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GIẤY MỜI 

Họp giao ban UBND huyện 

 

  Ủy ban nhân dân huyện tổ chức cuộc họp để rà soát kết quả thực hiện nhiệm 

vụ tháng 6; triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới. 

 Thành phần, trân trọng kính mời: 

 - Đồng chí Bùi Quang Hoàn, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện 

(mời chủ trì); 

- Các đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện; Ủy viên UBND huyện; 

 - Lãnh đạo Hội đồng BT-TĐC-GPMB các dự án. 

 Thời gian: Từ 07 giờ 30 phút, ngày 09/7/2018 (Sáng thứ Hai). 

 Địa điểm: Phòng họp số 1, nhà làm việc cơ quan Huyện. 

Giao các phòng, ban, đơn vị theo lĩnh vực phụ trách, chuẩn bị chu đáo các báo 

cáo về các nội dung bàn, thảo luận tại cuộc họp như sau: 

- Soát xét tiến độ GPMB các dự án; 

- Soát xét kết quả thực hiện nhiệm vụ theo công văn số 640/UBND-NV ngày 

20/6/2018 của UBND huyện về báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng 

đầu năm 2018; 

- Soát xét nhiệm vụ tồn đọng về đất đai; thu ngân sách từ nguồn cấp quyền sử 

dụng đất; xử lý đơn thư khiếu nại, kiến nghị; 

- Nghe và cho ý kiến về kết quả bước đầu Hoạt động của Trung tâm Hành 

chính công huyện; 

- Các nhiệm vụ trọng tâm tháng 7/2018. 

 Đề nghị các đồng chí tham gia đầy đủ, đúng thời gian quy định./. 
 

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 

- Chủ tịch, PCT UBND huyện; 

-  VP HĐND-UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

- Gửi VB điện tử./. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

 

 

(Đã ký) 
 
 

 
 

 Võ Tá Cương 
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