ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN TÂY TRÀ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tụ do - Hạnh phúc

SỔU5T,/GM-UBND

Tây Trà , n g à y 24 th á n g 12 năm 2018

G I Ấ Y MỜI
Kính gửi:
ủ y ban nhân dân huyện tô chức gặp mặt các doanh nghiệp đang sản xuất kinh
doanh, thi công xây dựng trên địa bàn huyện đế nghe báo cáo vê tình hình kinh tế, xã
hội, quốc phòng, an ninh của huyện năm 2018, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 và một
số nhiệm vụ công tác khác.
1. Thành phần:
- Kính mời đồng chí Phạm Xuân Vinh, Bí thư Huyện ủy;
- Kính mời đồng chí Hồ Hoàng Thái, Phó Bí thư thường trực Huyện uy;
- Đồng chí Hoàng Anh Ngọc, Chủ tịch UBND huyện, chủ trì;
- Mời đại diện Thường trực HĐND huyện;
- Mời đại diện Ban Thường trực ú y ban Mặt trận TỌVN huyện;
- Các Phó Chủ tịch UBND huyện;
- Mòi đại diện lãnh đạo Văn phòng Huyện ủy;
- Trưởng (hoặc Phó phụ trách) các phòng, ban, đo'n vị sự nghiệp trực thuộc
UBND huyện: Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Tài chính — Ke hoạch, Nông nghiệp và
Phát triến nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Ban quản lý dự án Đâu tu và Xây
dựng huyện;
- Đại diện lãnh đạo Chi cục Thuế huyện;
- Văn phòng HĐND và UBND: Lãnh đạo và Chuyên viên XDCB;
2. Thòi gian: Làm việc lúc 8 giò’ 00 phút sáng thú 4, ngày 02/01/2019.
3. Địa điểm: Tại Hội trường số 1 —UBND huyện.
4. Công tác chuan bị:
Giao Văn phòng HĐND và UBND chủ trì, phối họp với các
chuan bị nội dung, tài liệu và hậu cần phục vụ buôi gặp mặt.

CO'

quan liên quan

Trân trọng kính mời các đồng chí tham dự.
TL. CHỦ TỊCH
ÁNH VĂN PHÒNG
Nơi nhận:
- Như thành phẩn;

- Lưu VT.

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN TÂY TRẢ

CỘNG HÒA XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tụ do - Hạnh phúc

tinh doanh,
/ T rà

1. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biếu (đ/c Chánh Văn phòng).
2. Phát biểu của Chủ tịch UBND huyện.
3. Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, QP,
AN năm 2018, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 (đ/c Đỗ Đình Phương, PCT. UBND
huyện).
4. Thảo luận (các đại biêu dự buôi gặp mặt).
5. Phát biêu chỉ đạo của dồng chí Bí thư Huyện ủy.
6. Ket thúc buối gặp mặt.

