
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN HƯỚNG HÓA 

Số: 247/GM-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc              

Hướng Hoá, ngày 01 tháng 10 năm 2018 

 

GIẤY MỜI 

Làm việc với các cơ quan, đơn vị liên quan đến thực hiện nhiệm vụ Cải cách 

hành chính và công tác tại Bộ phận Một cửa huyện 

 

 

Ủy ban nhân dân huyện tổ chức làm việc với các cơ quan, đơn vị về cải cách 

hành chính, một cửa liên quan đến đất đai, thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-

CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên 

thông trong giải quyết thủ tục hành chính; 

Trân trọng kính mời: 

1. Thành phần: 

- Đồng chí: Đặng Trọng Vân - Chủ tịch UBND huyện; 

- Đồng chí: Lê Quang Thuận - Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Trưởng các cơ quan, đơn vị: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính - Kế 

hoạch, Kinh tế và Hạ tầng, Văn hóa và Thông tin, Tư pháp, Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo, 

Y tế; Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện; Chi cục Thuế huyện; 

- Văn phòng HĐND và UBND huyện (Đ/c Tri, Lâm, Thạch). 

2. Thời gian: Vào lúc 14
h
00’, ngày 03/10/2018 (Thứ Tư) 

3. Địa điểm: Phòng họp số 1 - Trụ sở HĐND và UBND huyện. 

4. Chủ trì: Đồng chí Đặng Trọng Vân - Chủ tịch UBND huyện. 

 

Đề nghị quý đại biểu tham dự đúng thành phần, thời gian và địa điểm trên./. 
 

Nơi nhận:    

- Như thành phần mời; 

- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Tri 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

https://vanbanphapluat.co/van-ban-lien-quan?id=61/2018/N%C4%90-CP
https://vanbanphapluat.co/van-ban-lien-quan?id=61/2018/N%C4%90-CP
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