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Giao Thủy, ngày 17 tháng 5 năm 2022 
 

 

THÔNG BÁO 

Lịch làm việc với Thị trấn Ngô Đồng 

 

Ủy ban nhân dân huyện tổ chức buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy, 

Lãnh đạo HĐND-UBND Thị trấn Ngô Đồng và các ngành chức năng của huyện để 

đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng 5 tháng đầu năm; nhiệm 

vụ giải pháp những tháng cuối năm 2022; công tác lập lại trật tự công cộng, giải tỏa 

hành lang an toàn giao thông, chỉnh trang đô thị và một số nhiệm vụ chính trị khác 

của địa phương. 

1. Thành phần tham dự buổi làm việc. 

- Đồng chí Doãn Quang Hùng - Chủ tịch UBND huyện: Mời chủ trì 

- Các đồng chí Lãnh đạo UBND huyện; 

- Thủ trưởng các cơ quan: Phòng Văn hóa - Thông tin, Kinh tế - Hạ tầng, Tài 

chính - Kế hoạch, Tài nguyên - Môi trường, Công an huyện, Thanh tra huyện, Văn 

phòng Huyện ủy-HĐND-UBND huyện, Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao 

huyện. 

- Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo HĐND-UBND 

Thị trấn và đồng chí Trưởng Công an Thị trấn Ngô Đồng. 

2. Thời gian: 15 giờ 00 phút, ngày 19 tháng 5 năm 2022 (thứ Năm).  

3. Địa điểm: Trụ sở Đảng ủy - HĐND - UBND Thị trấn Ngô Đồng. 

 Trân trọng kính mời các đồng chí tới dự buổi làm việc đầy đủ, đúng giờ 

(Đồng chí Chủ tịch UBND Thị trấn Ngô Đồng chuẩn bị báo cáo và các nội dung 

liên quan phục vụ buổi làm việc, đồng thời mời các đại biểu của địa phương về dự 

buổi làm việc đầy đủ)./. 

 

Nơi nhận: 
- Như thành phần; 
- Đảng ủy, HĐND, UBND TT Ngô Đồng; 
- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 
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