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GIẤY MỜI  

Dự hội nghị triển khai Kế hoạch năm 2021 

 

Kính gửi: ………………………………………………………………………. 

  ………………………………………………………………………. 

Để đảm bảo thực hiện thắng lợi các Nghị quyết tại kỳ họp thứ 13, HĐND huyện 

khoá XX, nhiệm kỳ 2016-2021. UBND huyện tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch 

phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách địa phương năm 2021. 

1. Thành phần mời: 

- Đại diện Thường trực Huyện uỷ; 

- Đại diện Thường trực HĐND huyện; 

- Đại diện Ban Thường trực UBMT Tổ quốc Việt Nam huyện; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện (Chủ trì Hội nghị); 

- Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể đóng trên địa bàn huyện; 

- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND, Công chức Văn phòng - Thống 

kê, công chức kế toán của các xã, thị trấn.  (Đề nghị UBND xã, thị trấn thông báo cho 

các thành phần được mời dự hội nghị). 

- Phóng viên Báo, Đài PT-TH tỉnh, Đài TT-TH huyện dự và đưa tin. 

Đề nghị các đại biểu khai thác tài liệu họp tại trang thông tin điện tử của huyện, địa 

chỉ truy cập http://sinho.laichau.gov.vn mục Tài liệu hội nghị.  

2. Thời gian: 1/2 ngày, khai mạc vào hồi 15 giờ 00 phút, ngày 18/12/2020.  

3. Địa điểm: Tại Hội trường Nhà khách UBND huyện. 

Thừa lệnh Chủ tịch UBND huyện, Văn phòng HĐND và UBND huyện kính mời 

các đại biểu về dự hội nghị theo thời gian, địa điểm trên./. 
Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- Như thành phần mời; 

- Vp (đ/c Thành); 

- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Hà Quý Trọng 

 

http://vpubnd.laichau.gov.vn/

		2020-12-16T17:21:09+0700


		2020-12-16T20:09:01+0700


		2020-12-16T20:09:01+0700


		2020-12-16T20:09:01+0700




