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Số: 113/GM-UBND Hữu Lũng, ngày 25 tháng 6 năm 2018 

 

 
GIẤY MỜI  

Họp thông qua dự thảo các Báo cáo, Tờ trình của UBND huyện 
trình tại kỳ họp thứ sáu HĐND huyện khóa XIX 

 
 

UBND huyện tổ chức cuộc họp thông qua dự thảo các Báo cáo, Tờ trình 
của UBND huyện trình tại kỳ họp thứ sáu HĐND huyện khóa XIX, với thành 
phần, thời gian, địa điểm như sau:  

I. Thành phần: 

- Các thành viên UBND huyện; 

- Đại diện lãnh đạo các cơ quan: Chi cục Thuế, Chi cục Thống kê, Chi cục 
Thi hành án dân sự, Hạt Kiểm lâm, Trung tâm Y tế, Trung tâm Dân số-KHHGĐ 
huyện, Trung tâm Phát triển quỹ đất, Chi nhánh Văn phòng đăng ký QSD đất, 
Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện, Trung tâm VH, TT và truyền thông huyện, 
Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp huyện; 

- Lãnh đạo, chuyên viên tổng hợp Văn phòng HĐND và UBND huyện.  

II. Thời gian, địa điểm: 

- Thời gian: Từ 13 giờ 30 phút, ngày 28 tháng 6 năm 2018 (Thứ 5). 

- Địa điểm: Tại phòng họp tầng 2, nhà 5 tầng, trụ sở UBND huyện Hữu 
Lũng. 

UBND huyện gửi các dự thảo các Báo cáo kèm theo Giấy mời này trên hệ 
thống eOffice để các đại biểu nghiên cứu và có ý kiến tham gia góp ý tại cuộc 
họp. 

 Trân trọng kính mời các thành phần tham dự./. 
      
 
Nơi nhận:                                                     
- Như thành phần mời; 
- Lưu: VT.     

 

TL. CHỦ TỊCH 
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

  
 
 
 
 

Phạm Ngọc Thủy 
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