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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Trùng Khánh, ngày      tháng 3 năm 2023 
 

GIẤY MỜI 

Dự họp giao ban thường kỳ tháng 02 năm 2023 

 

Thực hiện Chương trình công tác năm 2023, Ủy ban nhân dân huyện tổ 

chức cuộc họp giao ban thường kỳ, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công 

tác tháng 02/2023; triển khai nhiệm vụ công tác tháng 3/2023. Cụ thể như sau: 

1. Thành phần 

- Mời đại diện Thường trực HĐND huyện. 

- Đồng chí Chủ tịch UBND huyện - Chủ trì. 

- Các đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện. 

- Các đồng chí Ủy viên UBND huyện. 

- Đại diện lãnh đạo Phòng Tài chính - KH; Dân tộc; Chi cục Thuế; BQL 

Dự án đầu tư & xây dựng huyện; Đội Quản lý thị trường số 2; Trung tâm Dịch 

vụ nông nghiệp; Trung tâm Văn hóa & TT; Trung tâm Y tế; Bệnh viện Đa khoa 

huyện. 

- Lãnh đạo, Chuyên viên Văn phòng HĐND&UBND huyện. 

- Phóng viên Trung tâm Văn hóa và Truyền thông huyện. 

2. Nội dung: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 02/2023; 

thông qua Chương trình nhiệm vụ công tác tháng 3/2023. 

3. Thời gian: ½ ngày, bắt đầu từ 8h00’, ngày 07/3/2023 (thứ Ba). 

4. Địa điểm: Hội trường tầng III - Trụ sở HĐND và UBND huyện. 

Đề nghị các đồng chí đến dự họp theo thời gian đã định./. 

(Gửi kèm Giấy mời tài liệu họp giao ban, đề nghị các đại biểu nghiên cứu, 

chuẩn bị ý kiến phát biểu trước khi đến dự họp) 

 

Nơi nhận: 
- Như Mục 1; 

- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

Hoàng Văn Đông 
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