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GIẤY MỜI 

Họp giao ban UBND huyện  

 

  Ủy ban nhân dân huyện tổ chức cuộc họp giao ban để rà soát, đánh giá kết 

quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2018; nhiệm vụ, giải pháp 

thực hiện 03 tháng cuối năm 2018. 

 Thành phần, trân trọng kính mời: 

 - Đ/c Bùi Quang Hoàn, P. Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện (chủ trì); 

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

- Trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc;  

- Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện. 

 Thời gian: Từ 19 giờ 00 phút, ngày 03/10/2018 (Tối thứ Tư). 

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

 - Giao Phòng Tài chính - KH báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ 

phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2018; những tồn tại, hạn chế;biện pháp 

thời gian tới. 

- Trưởng các phòng, ban, Thủ trưởng các đơn vị theo lĩnh vực phụ trách: 

+ Báo cáo kết quả triển khai thực hiện các nội dung theo Thông báo số 

335/TB-UBND ngày 08/8/2018, Thông báo 357/TB-UBND ngày 14/9/2018;  

+ Báo cáo kết quả thực hiện các tiêu chí NTM theo lĩnh vực phụ trách; 

+ Những tồn tại, hạn chế; kiến nghị, đề xuất và nhiệm vụ, giải pháp 3 tháng 

cuối năm 2018;  

-Giám đốc Trung tâm HC công huyện báo cáo những tồn đọng, vướng mắc 

trên hệ thống Dịch vụ công trực tuyến và Một cửa điện tử; giải pháp khắc phục. 

(Tài liệu các phòng in gửi cho Lãnh đạo huyện và trình bày tại cuộc họp). 

 Do điều kiện công việc nên phải họp vào buổi tối. Kính đề nghị các đồng chí  

sắp xếp tham dự họp đầy đủ, đúng thời gian quy định./. 
 

 

Nơi nhận: 

- Như thành phần mời; 

- 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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