
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN VĂN QUAN 

Số: 173/GM-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Văn Quan, ngày 29 tháng 10 năm 2019 

GIẤY MỜI 

Họp Ủy ban thường kỳ tháng 10 năm 2019 

Ủy ban nhân dân huyện Văn Quan trân trọng kính mời các đồng chí đến dự 

họp Ủy ban thường kỳ tháng 10 năm 2019, cụ thể như sau: 

1. Thành phần mời 

- Trân trọng kính mời: Thường trực HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện; 

 - Đại diện lãnh đạo: Ban Pháp chế, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện; 

- Các Ủy viên UBND huyện; 

- Lãnh đạo: Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện; Trung tâm Văn hóa, Thể thao 

và Truyền thông; Trung tâm Phát triển quỹ đất; Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp; Văn 

phòng Đăng ký đất đai. 

2. Nội dung 

- Báo cáo tình hình thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ về kinh tế - xã hội, 

đảm bảo quốc phòng - an ninh tháng 10; nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2019: 

Văn phòng HĐND và UBND huyện chuẩn bị. 

- Báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Đề án xây dựng và phát triển kinh tế tập 

thể giai đoạn 2016 - 2020 (ban hành kèm theo Quyết định số 4425/QĐ-UBND ngày 

30/12/2016 của Ủy ban nhân dân huyện): Phòng Tài chính - Kế hoạch chuẩn bị. 

3. Thời gian, địa điểm: Từ 14 giờ 00 phút, ngày 01 tháng 11 năm 2019, tại 

phòng họp tầng III - Trụ sở UBND huyện. 

Đề nghị các đồng chí tham dự họp mang theo máy tính sách tay và cập 

nhật tài liệu trên máy phục vụ họp . 

Trân trọng kính mời các đồng chí đến dự họp./. 

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

- Lưu: VT 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Triệu Đức Dũng 

 

 


