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Thanh Hà, ngày         tháng 9 năm 2021

GIẤY MỜI
Dự họp Ủy ban nhân dân huyện tháng 9 năm 2021

Thực hiện Chương trình công tác của UBND huyện năm 2021. UBND 
huyện Thanh Hà tổ chức phiên họp tháng 9 năm 2021, như sau:

1. Thành phần mời: 
* Ở huyện: 
- Thường trực HĐND huyện; 
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Các đồng chí Ủy viên UBND huyện; 
- Lãnh đạo Văn phòng HĐND&UBND huyện;
- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị: Kho bạc Nhà nước huyện, Chi cục thuế 

khu vực Nam Thanh, Chi cục thống kê, Hạt quản lý đê, Hạt đường bộ, Xí nghiệp 
KTCTTL huyện, TT Văn hoá – Thể thao, TT Y tế, Trung tâm DVNN, Hội chữ 
thập đỏ huyện, Điện Lực Thanh Hà, Đài phát thanh huyện.

 * Ở xã, thị trấn: 
Đồng chí: Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. 
2. Thời gian: Từ 7 giờ 30 phút, ngày 23 tháng 9 năm 2021 (Sáng thứ 5) 
3. Địa điểm: Tại Hội trường (Gác 2) UBND huyện. 
4. Nội dung: 
Nghe báo cáo đánh giá Kết quả thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh 

tế - xã hội 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm quý IV năm 2021. 
Trân trọng kính mời các đồng chí đại biểu trong thành phần tới dự đông đủ, 

đúng giờ để Hội nghị đạt kết quả./. 

Ghi chú: Văn phòng HĐND&UBND gửi kèm theo Giấy mời "Dự thảo Kết 
quả thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm và 
nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm quý IV năm 2021" đề nghị các đại biểu nghiên cứu 
và tham gia vào Dự thảo tại Hội nghị.
Nơi nhận:
- Như thành phần;
- Lưu: VT.   

TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG

Phạm Văn Chung
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