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GIẤY MỜI 

Họp giao ban Ủy ban nhân dân thị xã tháng 7 

 

Ủy ban nhân dân thị xã tổ chức cuộc họp giao ban để nghe kết quả thực hiện 

các nhiệm vụ trọng tâm tháng 6, triển khai nhiệm vụ tháng 7.  

Thời gian: Bắt đầu từ 14h30’, ngày 03/7/2020 (thứ Sáu). 

Địa điểm: Phòng họp tầng 1, Trụ sở làm việc UBND thị xã. 

Thành phần, trân trọng kính mời: 

* Ở thị xã:  

- Đại diện Thường trực Thị ủy, Thường trực HĐND thị xã; 

- Đồng chí Nguyễn Hoài Sơn, Chủ tịch UBND thị xã (mời chủ trì); 

- Đồng chí Nguyễn Thế Anh, Phó Chủ tịch UBND thị xã; 

- Các đồng chí Ủy viên UBND thị xã; 

- Trưởng Công an thị xã; 

- Trưởng và phụ trách các phòng, ban, đơn vị trực thuộc UBND thị xã; Phó 

Văn phòng HĐND và UBND, Phó Chủ tịch Hội đồng BT-HT-TĐC, Phó Văn 

phòng Nông thôn mới thị xã; 

- Trung tâm Văn hóa - Truyền thông cử phóng viên tới dự và đưa tin.  

* Ở xã, phường: Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường. 

Giao Văn phòng HĐND&UBND thị xã chuẩn bị Báo cáo kết quả thực hiện 

nhiệm vụ trọng tâm tháng 6, Khung Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 

7 của các phòng, ban, đơn vị, UBND các xã, phường và chuẩn bị hội trường, các 

điều kiện phục vụ cuộc họp. 

 Đề nghị các thành phần tham dự đầy đủ, đúng thời gian quy định./. 
 

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 

- Chủ tịch, PCT UBND thị xã; 

- Lưu: VT, QLĐT&KT. 

Gửi VB giấy và điện tử. 

 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 
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