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MỜI GIAO BAN   

 

Ủy ban nhân dân huyện tổ chức cuộc giao ban tuần để nghe báo cáo tình 
hình thực hiện nhiệm vụ tuần qua, nghe và cho ý kiến một số nội dung liên quan 
khác; triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới. 

1. Thời gian: Bắt đầu từ 8 giờ 00 phút ngày 19/9/2020 (thứ Bảy).  

2. Địa điểm: Tại hội trường số 2, Cơ quan UBND huyện. 

3. Thành phần, kính mời. 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Trưởng các phòng: Tài nguyên và Môi trường, Giáo dục và đào tạo; 

- Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Nội vụ; 

- Chánh, Phó Văn phòng HĐND và UBND huyện.  

4. Phân công nhiệm vụ: 

- Các đồng chí PCT UBND huyện theo lĩnh vực phụ trách rà soát báo cáo 
tình hình, kết quả chỉ đạo việc triển khai thực hiện nhiệm vụ trong thời gian qua; 
khó khăn, vướng mắc, báo cáo tại cuộc giao ban. 

- Phòng Nội vụ chủ trì, phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo báo cáo 
nội dung liên quan thực hiện quy trình bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng trường THCS 
và công tác hợp đồng giáo viên năm học 2020 - 2021. 

- Phòng tài nguyên và Môi trường báo cáo tình hình giải quyết một số tồn 
đọng về đất đai thời gian qua, nhiệm vụ thời gian tới. 

- Văn phòng HĐND và UBND huyện chuẩn bị báo cáo phục vụ giao ban; 
bố trí phòng họp nước uống phục vụ.  

Do tính chất công việc nên phải giao ban vào ngày nghỉ mong các đồng chí 
thông cảm tham dự đầy đủ, đúng thời gian quy định./. 

 Nơi nhận: 
  - Như thành phần mời; 

  - Chủ tịch, PCT  UBND huyện; 

  - Chánh, PVP HĐND&UBND huyện; 

  - Lưu: VT. 

 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
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