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GIẤY MỜI
Úy ban nhân dân huyện tổ chức cuộc họp giao ban đầu tuần để đánh giá
tình hình hoạt động trong thời gian qua và triển khai một số nhiệm vụ chủ yếu
trong thời gian đến.
1. Thành phần mòi dự:
- Đồng chí Hoàng Anh Ngọc, Chủ tịch UBND huyện chủ trì;
- Các Phó Chủ tịch UBND huyệủ;
- Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, đon vị sự nghiệp trực thuộc UBND
huyện;
2. Thòi gian: Vào lúc 07 giò’ 30 phút, ngày 26/02/2018.
3. Địa điểm: Tại phòng họp số 1, UBND huyện.
4. Chunn bị nội dung:
a) Giao Văn phòng HĐND và ƯBND huyện chuẩn bị nội dung báo cáo
tình hình hoạt động của lãnh đạo UBND huyện trong thời gian trước, trong và
sau Têt Nguyên đán Mậu Tuât năm 2018, dự kiên chương trình công tác của lãnh
đạo ƯBND huyện trong tuần 09; rà soát, báo cáo các nội dung chỉ đạo của
UBND huyện, Chủ tịch ƯBND huyện trong thời gian qua.
b) Thủ trưởng các cơ quan, đon vị có trách nhiệm báo cáo sơ bộ những kết
quả đã làm được; những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, đề xuất xin ý kiến lãnh
đạo UBND huyện (nếu có); trực tiếp báo cáo các nội dung có liên quan đến
ngành, lĩnh vực của CO' quan, đon vị mình khi được yêu cầu.
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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