
ỦY BAN NHÂN DÂN 

 HUYỆN HƯƠNG SƠN 

 

Số: 147/GM-UBND 
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 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hương Sơn, ngày 19 tháng 9 năm 2022 

  

GIẤY MỜI 

Họp Ủy ban nhân dân huyện 

 

Ủy ban nhân dân huyện tổ chức họp đánh giá tình hình thực hiện nhiệm 

vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 09 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ, 

giải pháp 03 tháng cuối năm 2022. 

Thời gian: Bắt đầu lúc 07 giờ 30 phút, thứ Năm, ngày 22/9/2022. 

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

Thành phần dự, kính mời:  

- Đại diện Thường trực Hội đồng nhân dân huyện; 

- Đồng chí Nguyễn Quang Thọ, Chủ tịch UBND huyện (mời chủ trì); 

- Các Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Thành viên Ủy ban nhân dân huyện; 

- Trưởng Phòng Kinh tế và Hạ Tầng; 

- Phó Trưởng Ban Quản lý (Phụ trách) các dự án Đầu tư và Xây dựng; 

Phó Văn phòng HĐND - UBND; Phó Chánh Văn phòng Điều phối nông thôn 

mới huyện; 

- Giám đốc: Trung tâm Ứng dụng Khoa học kỹ thuật và Bảo vệ cây trồng, 

vật nuôi, Trung tâm Y tế, Bảo hiểm xã hội huyện; 

- Đại diện lãnh đạo: Chi cục Thống kê, Chi cục thuế Khu vực Hương Sơn 

- Đức Thọ; 

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

Chuẩn bị nội dung:  

- Văn phòng HĐND - UBND huyện chuẩn bị nội dung báo cáo tình hình 

thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 09 tháng 

đầu năm, nhiệm vụ 03 tháng cuối năm 2022. 

- Các phòng, ban, đơn vị, địa phương báo cáo tình hình thực hiện nhiệm 

vụ 09 tháng đầu năm 2022, những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề xuất các 

giải pháp thực hiện trong thời gian tới. 

Đề nghị các thành phần tham dự đầy đủ, đúng thời gian quy định./. 

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 

- Lưu: VT. 

 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 
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