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GIẤY MỜI 

 

Thực hiện Chương trình công tác tháng 4 năm 2020 số 07/CTr-UBND ngày 

31/3/2020 của Ủy ban nhân dân huyện; Ủy ban nhân dân huyện tổ chức cuộc họp rà soát, 

đánh giá kết quả đã đạt được đồng thời thống nhất đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các nhiệm 

vụ theo chương trình đã đề ra trong tháng 4/2020, cụ thể như sau: 

1. Thành phần 

- Ông Hoàng Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND huyện; 

- Trưởng các Phòng: Tài chính - Kế hoạch; Tài nguyên và Môi trường; Kinh tế và 

Hạ tầng huyện; 

- Giám đốc: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện, Trung tâm Phát triển quỹ 

đất huyện. 

2. Thời gian:  08 giờ, ngày 14/4/2020. 

3. Địa điểm: Phòng họp số 1, trụ sở Ủy ban nhân dân huyện. 

4. Công tác chuẩn bị: 

Giao các Phòng Tài chính - Kế hoạch; Tài nguyên và Môi trường; Kinh tế và Hạ 

tầng huyện; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện, Trung tâm Phát triển quỹ đất 

huyện báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 4/2020, các khó khăn, vướng 

mắc và đề xuất giải pháp thực hiện. 

Ủy ban nhân dân huyện kính mời các đồng chí đến dự họp đúng thành phần, thời gian 

và địa điểm trên./. 

 
 

Nơi nhận:                                                                                               
- Như thành phần mời; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- CPVP; 

- Lưu: VT 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Đào Anh Tuấn 
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