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GIẤY MỜI 
Làm việc với Đoàn Kiểm tra Ban Thường vụ Tỉnh uỷ 

     
Đoàn Kiểm tra Ban Thường vụ Tỉnh uỷ có phiên làm việc với Ủy ban nhân 

dân huyện kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện kế hoạch đầu tư công 
trung hạn giai đoạn 2016 - 2020. Để tham gia làm việc với Đoàn Kiểm tra, Uỷ 
ban nhân dân huyện trân trọng kính mời: 

1. Thành phần: 

- Đồng chí Lê Minh Tuấn, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ; 

- Đồng chí Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện; 

- Đại diện Thường trực Hội đồng nhân dân huyện; 

- Đồng chí Trần Đức Trung, UVTV, Chủ nhiệm UBKT Huyện uỷ; 

- Đại diện lãnh đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện; 

- Đại diện lãnh đạo BQL Dự án Đầu tư Xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện; 

- Đại diện lãnh đạo Kho bạc Nhà nước huyện; 

- Lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân 
dân huyện (Đ/c Tư, Tường, Anh, Hương). 

2. Thời gian: Vào lúc 08h00’, ngày 07/5/2020 (Thứ Năm). 

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

4. Yêu cầu: Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện phối hợp với các cơ quan, 
đơn vị chuẩn bị báo cáo và các nội dung có liên quan phục vụ tại buổi làm việc. 

Đề nghị các đại biểu dự đúng thành phần, thời gian, địa điểm quy định; tự 
sát khuẩn và đeo khẩu trang trước khi vào phòng họp./. 
 

Nơi nhận:  TL. CHỦ TỊCH 
- Như thành phần mời;  CHÁNH VĂN PHÒNG 
- Lưu: VT. 
 
 
 
 
 
 
 

 Nguyễn Văn Tư 
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