
UỶ BAN NHÂN DÂN
HUYỆN TỨ KỲ

Số:          /GM-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tứ Kỳ, ngày        tháng 01 năm 2023

GIẤY MỜI

Kính gửi: ……………………………………………………..............

Chủ tịch UBND huyện quyết định tổ chức phiên họp thường kỳ UBND 
huyện tháng 02 năm 2023, để thực hiện các nội dung công việc theo chương trình 
công tác của UBND huyện năm 2023.

I. Nội dung phiên họp: 

1. Văn phòng HĐND&UBND huyện báo cáo kết quả công tác tháng 
01/2023, nhiệm vụ tháng 02/2023.

2. Phòng Nông nghiệp&PTNT huyện báo cáo tình hình sản xuất vụ Đông 
Xuân; kết quả Kế hoạch làm thuỷ lợi Đông Xuân; Kế hoạch tổ chức phát động 
Tết trồng cây năm 2023.

II. Thành phần mời:

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, các Uỷ viên UBND huyện;

- Phó Chủ tịch HĐND huyện; Lãnh đạo 02 Ban HĐND huyện;

- Thường trực Ủy ban MTTQ VN huyện;

- Lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng HĐND & UBND huyện.

- Phụ trách phòng Y tế huyện;

- Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện; Phụ trách Trung tâm 
Văn hóa - Thể thao huyện; Trưởng Đài Phát thanh huyện; Giám đốc Trung tâm 
Dịch vụ nông nghiệp huyện;

- Giám đốc Xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi huyện; Chi cục trưởng 
Chi cục Thuế khu vực Tứ Lộc; Giám đốc Kho bạc Nhà nước huyện, Hạt trưởng 
Hạt quản lý Đê huyện, Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện; Giám đốc Trung tâm Y 
tế huyện;

- Trưởng ban Tiếp công dân huyện.

III. Thời gian: Từ 13h30’, ngày 03 tháng 02 năm 2023 (Thứ Sáu).

IV. Địa điểm: Hội trường tầng 3 - Nhà làm việc 3 tầng UBND huyện.

Kính mời các đại biểu dự họp đầy đủ, đúng giờ, đúng thành phần./.



Ghi chú:

- Thủ trưởng cơ quan có nội dung báo cáo có trách nhiệm chuẩn bị báo 
cáo, hoàn thành và gửi báo cáo đến các thành phần dự họp trước 16 giờ ngày 
01/02/2023.

- Kết thúc phiên họp thường kỳ tháng 2, kính mời các đại biểu dự gặp mặt 
đầu xuân Quý Mão 2023.

Nơi nhận:
- Như thành phần mời;                               
- Bà Liên (để phục vụ);
- Lưu: VT.
                                                              

TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG

Vũ Minh Thành
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