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GIẤY MỜI  

Họp Ủy ban nhân dân huyện 

 

Ủy ban nhân dân huyện tổ chức họp để rà soát các báo cáo, dự thảo Nghị quyết 

trình kỳ họp thứ 8 HĐND huyện khóa XIX. 

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; 

 - Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện; 

- Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện, Chi cục trưởng Chi cục Thống kê; 

- Phó Chủ tịch Hội đồng GPMB các dự án. 

- Lãnh đạo và Chuyên viên Văn phòng HĐND – UBND huyện;  

- Trung tâm Văn hóa – Truyền thông cử phóng viên dự và đưa tin. 

 Thời gian: 01 buổi, từ 07 giờ 30 phút, ngày 25/6/2019 (Sáng Thứ Ba). 

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

 Phân công nhiệm vụ: 

Giao các phòng, ban, đơn vị hoàn chỉnh các báo cáo, đề án, dự thảo Nghị quyết 

trình kỳ họp thứ 8, HĐND huyện (đã được phân công tại Công văn số 701/UBND-VP 

ngày 13/6/2019 và Công văn số 731/UBND-VP ngày 21/6/2019); báo cáo đảm bảo tính 

chính xác, khách quan, logic, nhận định đánh giá sát thực tế, các số liệu phải được rà 

soát kỹ, đảm bảo thống nhất giữa các báo cáo, giữa phần lời và phần bảng biểu. 

 Kính đề nghị các đồng chí tham dự họp đầy đủ, đúng thời gian. Trường hợp có lý 

do phải xin ý kiến chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch UBND huyện./. 

 
 

Nơi nhận: 

- Như thành phần mời; 

- VP HĐND – 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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