
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
HUYỆN HỮU LŨNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  
Số: 114/GM-UBND Hữu Lũng, ngày 02 tháng 7 năm 2021 

 

GIẤY MỜI  

Dự hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 

và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 

 

UBND huyện kính mời các thành phần tham dự hội nghị sơ kết công tác 6 

tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021, cụ thể như sau:  

1. Thành phần  

- Đại diện Thường trực Huyện ủy; 

- Thường trực HĐND huyện; 

- Đại diện lãnh đạo hai ban HĐND huyện; 

- CT, các Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Các thành viên UBND huyện; 

- Đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ và các đoàn thể huyện; 

- Chủ tịch UBND: xã Sơn Hà và Thị trấn Hữu Lũng; 

- Đại diện lãnh đạo các cơ quan: Chi cục Thuế, Kho bạc Nhà nước huyện, 

Chi cục Thống kê, Chi cục Thi hành án dân sự, Hạt Kiểm lâm, Trung tâm Y tế, 

Đội QLTT số 4 (Tổ công tác địa bàn Hữu Lũng), Bảo hiểm xã hội huyện, Trung 

tâm phát triển quỹ đất, Chi nhánh Văn phòng đăng ký QSDĐ, Ban QLDA đầu tư 

xây dựng huyện, Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông huyện, Trung 

tâm Giáo dục nghề nghiệp huyện, Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện; 

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

2. Thời gian, địa điểm  

- Thời gian: Từ 14 giờ 00 phút, ngày 05 tháng 7 năm 2021 (Thứ hai). 

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

UBND huyện gửi kèm theo giấy mời này Báo cáo tình hình thực hiện kế  
hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 
tháng cuối năm 2021, đề nghị các đại biểu tự in ra, UBND huyện sẽ không phát 
tài liệu này tại cuộc họp./. 

Nơi nhận:                                                                 
- Như thành phần mời; 

- Lưu: VT.     

 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 
 

Phạm Ngọc Thủy 
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