
ỦY BAN NHÂN DÂN 

 HUYỆN HƯƠNG SƠN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 151/GM-UBND        Hương Sơn, ngày 21 tháng 9 năm 2022 
 

GIẤY MỜI 

Họp lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm lại 

công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý 

   

 

Thứ Năm, ngày 22/9/2022, Ủy ban nhân dân huyện tổ chức họp lấy phiếu 

tín nhiệm bổ nhiệm lại chức vụ đối với: Ông Phan Quốc Ảnh, Trưởng Phòng Y tế; 

ông Đỗ Thanh Tình, Phó Giám đốc Trung tâm Ứng dụng khoa học kỹ thuật và bảo 

vệ cây trồng, vật nuôi (theo Thông báo số 249-TB/HU ngày 26/7/2022 của Ban 

Thường vụ Huyện ủy), cụ thể như sau: 

* Từ 10 giờ 45 phút đến 11 giờ 15 phút 

Thành phần dự, Trân trọng kính mời: 

 - Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện;  

- Trưởng, Phó các phòng, ban và tương đương; 

- Ban Chấp hành Đảng ủy; Trưởng các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội 

Cơ quan HĐND - UBND huyện; 

- Trưởng, phó các đơn vị trực thuộc. 

* Từ 11 giờ 15 phút đến 11 giờ 30 phút   

Thành phần dự, Trân trọng kính mời: 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Ban Thường vụ Đảng ủy Cơ quan HĐND - UBND huyện; 

- Trưởng Phòng Nội vụ.  

Địa điểm: Phòng họp Trực tuyến Ủy ban nhân dân huyện. 

Tổ chức thực hiện: Giao Phòng Nội vụ chủ trì, phối hợp với các đơn vị 

liên quan chuẩn bị hồ sơ, tài liệu phục vụ cuộc họp. 

Đề nghị các đại biểu tham dự đầy đủ, đúng thời gian, thành phần như trên./. 

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 

- Lưu VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 
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