
ỦY BAN NHÂN DÂN 
HUYỆN HƯỚNG HÓA 
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hướng Hoá, ngày 14 tháng 8 năm 2020 
 

GIẤY MỜI 
Dự phiên họp trực tuyến về tình hình kinh tế xã hội  

tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2020 
     

 Ngày 11/8/2020, Uỷ ban nhân dân tỉnh có Giấy mời số 203/GM-UBND 
về việc tổ chức phiên họp trực tuyến về tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 
tháng đầu năm 2020. Để tham gia phiên họp tại điểm cầu huyện, Uỷ ban nhân 
dân huyện trân trọng kính mời: 

1. Thành phần: 

- Đồng chí Đặng Trọng Vân, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện. 

- Đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: 

+ Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

+ Phòng Kinh tế và Hạ tầng; 

+ Phòng Tài chính - Kế hoạch; 

+ Phòng Y tế; 

+ Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội; 

+ Phòng Nội vụ; 

+ Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất; 

+ Công an huyện. 

- Đại diện lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND huyện (Đ/c Dũng). 

2. Thời gian: Vào lúc 14h00’, ngày 17/8/2020 (Thứ Hai). 

3. Địa điểm: Tại Phòng họp số 1, trụ sở HĐND và UBND huyện. 

Đề nghị các đại biểu dự đúng thành phần, thời gian, địa điểm quy định; 
thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 như sát khuẩn 
tay, đeo khẩu trang, ngồi giãn cách trong phòng họp./. 

 

Nơi nhận:    
- Như thành phần mời; 
- Lưu: VT. 

                    TL. CHỦ TỊCH 
CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 

 
 

Nguyễn Văn Tư 
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