ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN THAN UYÊN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 141 /GM-UBND

Than Uyên, ngày 15 tháng 11 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY MỜI
Họp chuyên đề: Cho ý kiến vào các báo cáo của UBND huyện
Trình kỳ họp thứ 3 - HĐND huyện khoá XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Kính gửi: …………………………………………….
Để thống nhất số liệu và hoàn thiện nội dung các báo cáo trình Kỳ họp thứ
3 - HĐND huyện khoá XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026, UBND huyện kính mời
đồng chí dự họp.
1. Thành phần
- Tập thể Lãnh đạo UBND huyện;
- Các đồng chí Uỷ viên UBND huyện; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị
thuộc UBND huyện; Trưởng công an huyện, Giám đốc Trung tâm Y tế;
- Đại diện lãnh đạo Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Chi cục
Thống kê;
- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn;
- Lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng HĐND&UBND huyện;
- Công chức, viên chức trực tiếp tham mưu xây dựng các báo cáo trình kỳ
họp của các cơ quan chuyên môn thuộc huyện.
2. Thời gian : 13h30’ ngày 17/11/2021 (Thứ 4).
3. Địa điểm: Phòng họp số 2 - Trụ sở HĐND&UBND huyện
+ Tài liệu họp được đăng tải trên Trang thông tin điện tử huyện, mục tài
liệu hội nghị (http://thanuyen.laichau.gov.vn/vi/news/tai-lieu-hoi-nghi/), đề nghị
đại biểu khai thác, nghiên cứu để tham gia thảo luận.
+ Các đại biểu dự họp thực hiện đảm bảo các biện pháp phòng, chống
dịch bệnh Covid-19 theo quy định.
Thừa lệnh Chủ tịch UBND huyện, Văn phòng HĐND và UBND kính mời
đồng chí dự họp đúng thời gian, thành phần./.
Nơi nhận:
- Như thành phần;
- Lãnh đạo VP;
- Lưu: VT, VP.
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