ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN NÔNG SƠN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

#SoKyHieuVanBan

#DiaDiemNgayBanHanh

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY MỜI
Thực hiện Giấy mời số 1085/GM-UBND ngày 15/10/2021 của UBND tỉnh
Quảng Nam về Hội nghị trực tuyến Sơ kết 03 năm thực hiện việc sắp xếp thôn,
tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Ủy ban nhân dân huyện tổ chức họp trực
tuyến với nội dung trên, cụ thể như sau:
1. Thời gian: Vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 19/10/2021 (Sáng thứ Ba).
2. Địa điểm: Phòng họp số 2 UBND huyện.
3. Thành phần
* Ở huyện, kính mời:
- Đại diện lãnh đạo: Thường trực Huyện ủy, TT HĐND huyện, TT UBMT
TQVN huyện;
- Ông Nguyễn Văn Hòa, Chủ tịch UBND huyện, Chủ trì;
- Đại diện lãnh đạo: Ban Tổ chức Huyện ủy, UBKT Huyện ủy, Văn phòng
Huyện ủy, Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Ban Dân vận Huyện ủy, Hội Nông dân
huyện, Hội LHPN huyện, Hội Cựu Chiến binh huyện, Huyện đoàn, Công an
huyện, Ban chỉ huy Quân sự huyện, Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, Phòng
Tư pháp huyện, Phòng Nội vụ huyện và chuyên viên theo dõi.
* Ở xã, kính mời:
Đại diện lãnh đạo: TT Đảng ủy, UBND; Bí thư chi bộ hoặc trưởng Trưởng
thôn (mỗi xã mời đại diện 02 đồng chí là Bí thư chi bộ hoặc Trưởng thôn/ Thôn).
(Giao Ủy ban nhân dân xã mời giúp các thành phần ở xã).
Kính đề nghị các ông (bà) sắp xếp công việc, tham dự đúng thành phần,
thời gian và thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo quy
định./.
Nơi nhận:
- Như thành phần mời;
- Lưu: VT.

TL. CHỦ TỊCH
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