
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN MỸ LỘC 

Số:            /GM-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Mỹ Lộc, ngày    tháng 9 năm 2022 

 

GIẤY MỜI 

Vv họp Ủy ban nhân dân huyện thường kỳ tháng 9/2022 

 

Uỷ ban nhân dân huyện Mỹ Lộc trân trọng kính mời 

- Đồng chí Chủ tịch UBND huyện- Chủ trì hội nghị; 

- Đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Đại diện Lãnh đạo HĐND huyện; 

- Đại diện Ban Thường trực UB MTTQ VN huyện; 

- Các đồng chí Ủy viên UBND huyện; 

- Đồng chí Trưởng phòng Giáo dục - Đào tạo; 

- Đồng chí Phó Trưởng phòng phụ trách phòng Tư pháp; phụ trách Văn 

phòng HĐND - UBND huyện; 

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị: Chi cục Thuế khu vực Thành phố - Mỹ 

Lộc, Chi cục Thống kê khu vực Mỹ Lộc - Vụ Bản, Ban quản lý dự án đầu tư xây 

dựng huyện, Trung tâm Y tế huyện, Trung tâm Văn hóa- Thông tin và Thể thao 

huyện; 

Dự phiên họp UBND huyện về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển 

kinh tế - xã hội tháng 8, nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2022 và Công tác 

phòng, chống dịch COVID-19. 

Thời gian: 08 giờ 00’, ngày 09 tháng 9 năm 2022 (sáng thứ Sáu) 

Địa điểm: Tại phòng họp A1, Trụ sở HĐND- UBND huyện Mỹ Lộc. 

UBND huyện giao: 

- Phòng Tài chính- Kế hoạch chuẩn bị báo cáo tình hình thực hiện nhiệm 

vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 8, nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2022; 

- Phòng Y tế chuẩn bị báo cáo công tác phòng, chống dịch COVID-19; 

- Văn phòng HĐND-UBND huyện chuẩn bị các điều kiện phục vụ hội 

nghị.  

- Đề nghị đại biểu nghiên cứu trước tài liệu để có ý kiến phát biểu tại Hội 

nghị. 

Trân trọng kính mời các đại biểu dự hội nghị đúng thời gian./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH  

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Lê Quang Huy 
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