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GIẤY MỜI 

Họp triển khai, phân công thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 

 

Để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ trọng tâm năm 2023; UBND huyện tổ chức 

họp triển khai, phân công thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2023, như sau: 

1. Thời gian, địa điểm  

- Thời gian: 14 giờ 00 phút, ngày 07/02/2023 (thứ Ba). 

- Địa điểm: Tại phòng họp tầng 4 nhà A, UBND huyện. 

2. Thành phần 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Các Thành viên UBND huyện; Thủ trưởng các CQCM, ĐVSN trực thuộc 

UBND huyện. Đại diện Lãnh đạo các đơn vị: Trung tâm Y tế huyện, Chi cục Thuế 

khu vực III; BHXH huyện; Chi cục Thống kê huyện; Hạt Kiểm lâm huyện; Đội 

QLTT số 7; Kho bạc Nhà nước huyện. 

- Lãnh đạo và Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND huyện. 

3. Nội dung  

Triển khai, phân công thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.  

4. Tổ chức thực hiện 

- Văn phòng HĐND và UBND huyện chuẩn bị nội dung và tại liên liên quan 

đến cuộc họp.  

- Các cơ quan, đơn vị: Cử cấp trưởng dự họp, chuẩn bị nội dung liên quan 

đến lĩnh vực phụ trách để phát biểu, thảo luận tại cuộc họp (có dự thảo Quyết định 

phân công và VB giao nhiệm vụ gửi kèm) 

UBND huyện trân trọng kính mời các cơ quan, đơn vị dự họp./. 

Nơi nhận: 

- Như thành phần mời; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Văn phòng Huyện ủy; (P/h) 

- VNPT huyện Văn Lãng;   

- C, PCVP; 

- Lưu VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 
 

 

Nguyễn Duy Hoàng 
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