
UỶ BAN NHÂN DÂN                    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   
  HUYỆN HẢI HẬU                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

  Số:       /GM-UBND                               Hải Hậu, ngày      tháng 9 năm 2022 

 

GIẤY MỜI 
Dự Hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện 

 Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2022 

 

Thực hiện Kế hoạch số 111/KH-UBND ngày 08/8/2022 của UBND huyện 

về việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2022 

trên địa bàn huyện. 

UBND huyện trân trọng kính mời: 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Thủ trưởng các cơ quan: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, phòng Lao động 

- Thương binh và Xã hội, phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, phòng Văn 

hóa và Thông tin, phòng Tài chính - Kế hoạch, Văn phòng HĐND và UBND 

huyện, Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao, Trung tâm Giáo dục Nghề 

nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện; 

- Đ/c Chủ tịch UBND, Công chức Văn hóa - Xã hội làm công tác Lao động - 

Thương binh và Xã hội các xã, thị trấn (Do UBND các xã, thị trấn thông báo về 

dự). 

Tới dự Hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc 

gia giảm nghèo bền vững năm 2022. 

* Thời gian: 14 giờ 00 phút, ngày 16 tháng 9 năm 2022 (Thứ Sáu) 

* Địa điểm: Tại Phòng họp Tầng 3 - Nhà A4 - UBND huyện. 

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

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

dịch COVID-19 theo quy định. Giao Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội 

huyện chuẩn bị các điều kiện phục vụ hội nghị./.                                                                           

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Cổng TTĐT huyện; 

- Lưu: VT.  

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 

Phạm Thị Hồng Nguyên 

 

 

 


		2022-09-14T10:56:19+0700


		2022-09-14T11:02:10+0700


		2022-09-14T11:02:10+0700


		2022-09-14T11:02:10+0700




