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GIẤY MỜI 
Dự họp đôn đốc xã Hải An hoàn thiện hồ sơ xã NTM kiểu mẫu 

 

  

Ủy ban nhân dân huyện trân trọng kính mời: 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Thủ trưởng các cơ quan: Phòng Kinh tế và Hạ tầng, phòng Nông nghiệp 

và PTNT, phòng Giáo dục và Đào tạo, phòng Văn hóa và Thông tin, phòng Lao 

động - Thương binh và Xã hội, phòng Y tế, phòng Tài nguyên và Môi trường, 

phòng Nội vụ, phòng Tư pháp, phòng Tài chính - Kế hoạch, Công an huyện, Ban 

Chỉ huy Quân sự huyện, Chi cục Thống kê, Trung tâm Y tế, Văn phòng Điều phối 

NTM huyện; 

- Các đồng chí lãnh đạo UBND xã; cán bộ, công chức được phân công phụ 

trách các tiêu chí NTM kiểu mẫu xã Hải An (Do UBND xã Hải An thông báo mời 

về dự). 
 

Tới dự họp đôn đốc xã Hải An hoàn thiện hồ sơ xã NTM kiểu mẫu. 
 

* Thời gian: 07 giờ 30 phút, ngày 31 tháng 12 năm 2022 (Thứ Bảy) 
 

* Địa điểm: Phòng họp Tầng 2 - Nhà A2 - UBND huyện 
 

                    Kính mời các đại biểu về dự đủ, đúng giờ. 
 

Đề nghị các đại biểu dự họp thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch 

COVID-19 theo quy định. Giao Văn phòng Điều phối NTM huyện chuẩn bị các 

điều kiện phục vụ cuộc họp/. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Cổng TTĐT huyện; 

- Lưu: VT.  

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 
 

Bùi Trung Kiên 
 


		2022-12-28T16:43:12+0700


		2022-12-28T17:05:12+0700


		2022-12-28T17:05:12+0700


		2022-12-28T17:05:12+0700




