
ỦY BAN NHÂN DÂN 
HUYỆN CHI LĂNG 

 
Số: 241/GM-UBND 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
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   Chi Lăng, ngày 05 tháng 12 năm 2018 
 

 
GIẤY MỜI 

 

Thực hiện Quy chế làm việc của UBND huyện Chi Lăng, nhiệm kỳ 2016 - 2021; 

Nhằm đảm bảo nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành của UBND 
huyện, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện và tính chủ động, có sự phân 
công trách nhiệm rõ ràng và phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị có liên 
quan trong quá trình thực hiện nhiệm vụ do UBND huyện, Chủ tịch, các Phó 
Chủ tịch UBND huyện giao. 

Ủy ban nhân dân huyện Chi Lăng tổ chức buổi họp, nội dung cụ thể như sau: 

1. Thành phần mời: 

- Đồng chí Vi Quang Trung, Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện; 

- Đại diện lãnh đạo Công an huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện. 

2. Thời gian: 14 giờ 00 phút, ngày 07 tháng 12 năm 2018 (Thứ Sáu). 

3. Địa điểm: Phòng họp tầng 2 - UBND huyện. 

4. Nội dung: Họp bàn thống nhất Quy chế cập nhật kết quả triển khai, 
thực hiện các nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao; theo dõi, đôn 
đốc việc thực hiện nhiệm vụ do UBND huyện, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND 
huyện giao. 

5. Phân công chuẩn bị 

- Giao Văn phòng HĐND và UBND huyện chuẩn bị tài liệu, phòng họp, 
các điều kiện liên quan phục vụ cuộc họp. 

- Đề nghị các thành phần tham dự chủ động nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị ý 
kiến phát biểu tại cuộc họp. 

Trân trọng kính mời các đồng chí tham dự đầy đủ./. 

 
Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 
- CVP, PCVP HĐND&UBND huyện; 
- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH  
CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

 
 

Ngô Thị Bình Yên 



 2 

 
 


		2018-12-05T16:05:00+0700
	Việt Nam
	Ủy ban Nhân dân huyện Chi Lăng<ubchilang@langson.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




