
ỦY BAN NHÂN DÂN                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN VĂN QUAN                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   Số: 199/GM-UBND                              Văn Quan, ngày 06 tháng 12 năm 2019 

GIẤY MỜI 

Họp kiểm điểm, đánh giá tập thể và 

thành viên UBND huyện năm 2019 
  

Ủy ban nhân dân huyện Văn Quan trân trọng kính mời: 

1. Thành phần: 

1.1. Thường trực Huyện ủy; 

1.2. Thường trực Hội đồng nhân dân huyện;                 (có giấy mời riêng) 

1.3. Thường trực Mặt trận Tổ quốc huyện;  

1.4. Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện; 

1.5. Các Ủy viên UBND huyện;  

1.6. Thủ trưởng các đơn vị: Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp; Trung tâm Văn 

hóa, Thể thao và Truyền thông; Trung tâm Phát triển quỹ đất; Trung tâm GDNN-

GDTX; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện; Hội Chữ thập đỏ, Hội Đông y. 

2. Nội dung: Kiểm điểm, đánh giá tập thể và thành viên UBND huyện năm 2019. 

3. Thời gian và địa điểm: Từ 7 giờ 30 phút, ngày 10 tháng 12 năm 2019. 

Tại phòng họp tầng III - UBND huyện. 

4. Tổ chức thực hiện: 

4.1. Phòng Nội vụ chuẩn bị tài liệu phục vụ cuộc họp (Dự thảo Báo cáo 

kiểm điểm của UBND huyện gửi kèm Giấy mời trên eOffice để nghiên cứu trước, 

phòng Nội vụ sẽ phát tại cuộc họp). 

4.2. Các Thành viên UBND huyện gửi Bản kiểm điểm cá nhân; Nội dung bổ 

sung vào báo cáo kiểm điểm tập thể (nếu có) cho phòng Nội vụ trước 10 giờ, ngày 

09/12/2018 để kịp thời phô tô phục vụ cuộc họp. 

Kính mời các đồng chí đến dự đúng thời gian và địa điểm trên./. 

 
Nơi nhận: 
- Như thành phần mời họp; 

- Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

 CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

Triệu Đức Dũng 
 


