
ỦY BAN NHÂN DÂN 
  HUYỆN CAO LỘC 

 
  Số:        /GM-UBND 

     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

     Cao Lộc, ngày         tháng 7 năm 2020 

 

GIẤY MỜI 

 

 Thực hiện Quy định số 09-QĐ/HU ngày 27/3/2019 của Ban Thường vụ 

Huyện ủy Cao Lộc về việc tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Ban Thường 

vụ Huyện ủy về công tác cán bộ; 

UBND huyện tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Chủ tịch UBND 

huyện về việc bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo như sau: 

1. Thành phần: 

- Đại diện lãnh đạo UBND huyện; 

- Đại diện lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND huyện, Phòng Nội vụ; 

- Lãnh đạo và toàn thể công chức, viên chức các cơ quan: Phòng Giáo dục 

và Đào tạo; Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc; Ban Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng. 

2. Nội dung: Công bố Quyết định của Chủ tịch UBND huyện về việc bổ 

nhiệm các chức vụ đối với công chức, viên chức, gồm: 

- Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo đối với bà Hoàng Thị Huyền; 

- Phó Trưởng phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc đối với ông 

Hứa Văn Thư; 

- Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng đối với ông Vy Hoàng Minh.  

(Có chương trình kèm theo). 

3. Thời gian, địa điểm: 

- Thời gian:  14 giờ, ngày    31/7/2020. 

- Địa điểm: Phòng họp số 01, trụ sở HĐND và UBND huyện.  

Lưu ý: Văn phòng HĐND và UBND huyện chuẩn bị ma két, hội trường, hoa 

tặng cho công chức, viên chức được bổ nhiệm. 

UBND huyện kính mời các thành phần đến tham dự đúng thời gian, địa 

điểm trên./. 

                                                                              TL. CHỦ TỊCH 

Nơi nhận:                                                                                CHÁNH VĂN PHÒNG                      
- Như thành phần mời;                                                                  

- CT, các PCT UBND huyện;          

- CPVP; 

- Lưu: VT. 

                                                       
 

                                                                               Hứa Anh Tuấn 
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