
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN HƯƠNG KHÊ 

 

Số: 208/GM-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
            

Hương Khê, ngày 21 tháng 9 năm 2020 

  
 

GIẤY MỜI 

 

Ủy ban nhân dân huy n t  ch c cu c họp để làm quy trình b  nhi m cán b ; 

thông qua dự thảo phân công nhi m vụ Thành viên UBND huy n, Trưởng các phòng, 

đơn vị. 

1  Th nh ph n, kính m    

-  hủ tịch UBND huy n (mời chủ trì); 

- Phó  hủ tịch HĐND huy n; 

- Các Phó  hủ tịch UBND huy n; 

- Đại di n lãnh đạo Ban T  ch c Huy n uỷ; 

- Trưởng, Phó các phòng, ban, đơn vị thu c UBND huy n; 

2  Đ      m  Tại Phòng họp số 02 -  ơ quan UBND huy n. 

3. Th      n  B t đ u l c 14 gi  00 ph t, ngày 22/9/2020. Tùy từng n i 

dung, m i các thành ph n liên quan tham dự, cụ thể như sau: 

- Từ 14      ến 14     30:   

Thành phần: Lãnh đạo UBND huy n; đại di n lãnh đạo Ban T  ch c Huy n 

ủy; Ban Thư ng vụ Đảng ủy  ơ quan UBND huy n; đại di n lãnh đạo Văn phòng 

HĐND và UBND huy n; Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng N i vụ. 

- Từ 14     30  ến 15     30: 

Thành phần: Thành viên Ủy ban nhân dân huy n; đại di n lãnh đạo Ban T  

ch c Huy n ủy; Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng N i vụ. 

- Từ 15     30  ến 16     00: 

Thành phần: Lãnh đạo UBND huy n;  đại di n lãnh đạo Ban T  ch c Huy n 

ủy; đại di n lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND huy n; Phó Trưởng phòng phụ 

trách Phòng N i vụ. 

- Từ 16     00  ến 16     45:  

Thành phần: Đại di n lãnh đạo Ban T  ch c Huy n ủy; Phó  hủ tịch HĐND 

huy n; Ủy viên UBND huy n, Trưởng, Phó các phòng, đơn vị thu c UBND 

huy n; các Phó ban HĐND huy n; Ủy viên B H Đảng b   ơ quan UBND huy n; 

Trưởng các Đoàn thể  ơ quan UBND huy n. 

- Từ 16     45  ến 17     30:  

Thành phần: Thành viên Ủy ban nhân dân huy n; Phó Trưởng phòng phụ 

trách Phòng N i vụ.  



4  Phân côn  nh ệm vụ  

- Phòng N i vụ chủ trì, phối h p v i các phòng, đơn vị liên quan chu n bị h  

sơ, tài li u và các loại phiếu phục vụ cu c họp; 

- Văn phòng HĐND và UBND huy n photo tài li u dự thảo phân công nhi m 

vụ Thành viên UBND huy n, Trưởng các phòng, đơn vị, gửi các thành ph n liên 

quan; bố trí h i trư ng, nư c uống phục vụ. 

Đề nghị các đại biểu tham dự đ y đủ, đ ng thành ph n và th i gian quy định./. 

 

Nơi nhận:                                                                    
- Như thành ph n m i; 

-  hủ tịch, các P T UBND huy n; 

-  hánh, Phó VP HĐND và UBND huy n; 

- Phục vụ phòng họp; 

- Lưu: VT, NV. 
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