
ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN THANH MIỆN

Số:          /GM-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thanh Miện, ngày        tháng  10 năm 2022

GIẤY MỜI 

Thực hiện Quy chế làm việc của UBND huyện, nhiệm kỳ 2021-2026; 
Chương trình làm việc năm 2022, Ủy ban nhân dân huyện tổ chức Hội nghị 
đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm, 
triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2022.

I. Thành phần mời:

-  Thường trực HĐND huyện;

-  Lãnh đạo UBND huyện;

- Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện; Trưởng các tổ chức đoàn thể;

- Các Ủy viên UBND huyện;

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan;

- Phó trưởng các Ban HĐND huyện; Phó Chánh VP. HĐND&UBND huyện;

- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

II. Thời gian: Từ 7h30’, thứ Ba, ngày 11/10/2022.

III. Địa điểm: Hội trường UBND huyện.

Nhận được Giấy mời đề nghị các vị đại biểu bố trí thời gian, công việc 
đến dự họp đúng thành phần, thời gian./.

(Tài liệu họp được gửi tới các đồng chí trên Hệ thống Quản lý văn bản 
điều hành.)
Nơi nhận:
- Như thành phần;
- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG

Đỗ Văn Tảo
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