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GIẤY MỜI
Dự Hội nghị SO’ kết nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm, 

triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2021

Uỷ ban nhân dân huyện trân trọng kính mời:

- Thường trực Huyện uỷ;

- Thường trực HĐND huyện;

- Chủ tịch UBND huyện - Chủ trì Hội nghị;

- Các Phó Chủ tịch UBND huyện;

- Thủ trưởng các cơ quan thuộc UBND huyện;

- Thủ trưởng các cơ quan: Công an huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, 
Điện lực Vụ Bản, Bảo hiểm xã hội huyện, Công ty TNHH MTV KTCTTL Vụ Bản, 
Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện, Trung tâm Y tế huyện;

- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.
Dự Hội nghị sơ kết đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - 

Xã hội 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2021;

Thòi gian: Từ 07 giờ 30 phút, ngày 15/10/2021 (Sáng thứ Sáu).

Địa điểm: Tại Hội trường Trụ sở HĐND - UBND huyện (Tầng 3).

Bảo cảo tỉnh hình thực hiện nhiệm vụ phát triên kinh tê - xã hội 9 tháng đâu năm, 
nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2021 đã được gửi vào phần mềm QLVB và hòm thư công vụ 
của các cơ quan, đơn vị, đề nghị các đại biêu nghiên cứu, chuân bị nội dung tham luận 
và in mang theo đê sử dụng làm tài liệu tại hội nghị.

Giao Văn phòng Huyện ủy - HĐND - UBND huyện chuẩn bị các điều kiện 
phục vụ hội nghị.

Lưu ý: Các đại biểu dự Hội nghị phải thực hiện tốt các biện pháp phòng, 
chong dịch Covỉd-19 theo khuyến cảo của cơ quan y  tể./.

Nơi nhận:
-  Như thành phần mời:
- Lưu: VT.
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