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GIẤY MỜI  

Làm việc với Trung tâm Văn hóa – Truyền thông huyện  

nghe báo cáo tình hình hoạt động sau khi sáp nhập  

và một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới 

 

Ủy ban nhân dân huyện tổ chức buổi làm việc với Trung tâm Văn hóa - 

Truyền thông huyện để nghe tình hình hoạt động sau khi sáp nhập và triển khai 

một số nhiệm vụ trọng tâm trong 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); 

- Đồng chí Nguyễn Xuân Thủy, Ủy viên BTV, Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo - Dân vận Huyện ủy; 

- Trưởng các phòng: Văn hóa - Thông tin, Nội vụ. 

- Lãnh đạo, viên chức Trung tâm Văn hóa – Truyền thông huyện. 

Thời gian: 01 buổi, bắt đầu từ 8h00’ ngày 29/3/2019 (Sáng thứ Sáu). 

Địa điểm: Tại phòng họp số 2, Nhà làm việc cơ quan UBND huyện. 

Phân công nhiệm vụ: 

- Giao Trung tâm Văn hóa - Truyền thông huyện chuẩn bị nội dung, báo cáo 

tình hình hoạt động sau sáp nhập và nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới; các 

khó khăn, vướng mắc, kiến nghị đề xuất (nếu có); chuẩn bị các điều kiện đảm bảo 

phục vụ buổi làm việc. 

- Đề nghị Ban Tuyên giáo - Dân vận Huyện ủy, phòng Văn hóa - TT, phòng 

Nội vụ chuẩn bị ý kiến phát biểu tại buổi làm việc. 

Đề nghị các đại biểu tham dự đầy đủ, đúng thành phần và thời gian./. 
 

  

Nơi nhận: 

- Như thành phần; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

- Gửi VB điện tử./. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ VĂN PHÒNG 

 

 

(Đã ký) 

 
 

Võ Xuân Bằng 
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