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Úy ban nhân dân huyện tổ chức cuộc họp trực báo tình hình thực hiện phát
triển kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2017; do đồng chí Hoàng Anh
Ngọc, Chủ tịch UBND huyện chủ trì.
1. Thành phần mòi dự:
- Đại diện Thường trực Huyện ủy;
- Phó chuyên trách các Ban HĐND huyện;
- Các Phó Chủ tịch UBND huyện;
- Đại diện các phòng, ban, đon vị trực thuộc ƯBND huyện;
- Đại diện lãnh đạo: Công an huyện, Ban CHQS huyện;
- Đại diện lãnh đạo: Chi cục Thống kê, Chi cục Thuế, Kho bạc Nhà nước
huyện, Trung tâm DS-KHHGĐ huyện.
- Chủ tịch ƯBND các xã.
- Văn phòng HĐND và UBND huyện: Lãnh đạo và Chuyên viên.
2. Thòi gian: Lúc 7 giờ 30 phút, ngày 30/8/2017 (sáng thứ 4).
3. Địa điểm: Tại Phòng họp số 2 (Trực tuyến) - ƯBND huyện.
4. Công tác chuẩn bi:
- Các cơ quan, đon vị trực thuộc huyện và ƯBND các xã xây dựng báo cáo
tình hình KT - XH tháng 8 và 8 tháng đầu năm, nhiệm vụ chủ yếu các tháng còn
lại năm 2017 của các cơ quan, đơn vị, địa phương gửi Phòng Tài chính - Kế
hoạch đê tông họp, xây dựng báo cáo.
- Phòng Tài chính - Ke hoạch:
+ Chủ trì, phối họp với Văn phòng HĐND và ƯBND huyện và các cơ
quan, đơn vị, địa phương liên quan xây dựng báo cáo KT-XH tháng 8 và 8 tháng
đầu năm, nhiệm vụ chủ yếu các tháng còn lại của năm 2017.
+ Trực tiếp báo cáo (tóm tắt) tại cuộc họp.
Đe nghị các đồng chí sắp xếp công việc đến tham dự đúng thành phần và
thời gian ghi trên giấy mời./.
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