
 

UBND HUYỆN NGỌC HỒI 

VĂN PHÒNG HĐND&UBND  

     
                                 

                Số:            /CV-VP 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
   

               Ngọc Hồi, ngày      tháng       năm  

 

V/v thay đổi thời gian họp 

 

   Kính gửi: 

     - Đồng chí Chủ tịch UBND huyện; 

- Các đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Thường trực Huyện ủy; 

- Thường trực HĐND huyện;  

- TT UBMT TQVN huyện; 

- Các đồng chí là Uỷ viên UBND huyện; 

- Các Phó Văn phòng HĐND và UBND huyện; 

- Lãnh đạo Kho bạc Nhà nước huyện; 

- Lãnh đạo Chi cục Thuế huyện; 

- Lãnh đạo Ban quản lý DA ĐTXD huyện; 

- Lãnh đạo TT dạy nghề và Giáo dục thường xuyên; 

- Lãnh đạo Trung tâm môi trường và DVĐT huyện; 

- Lãnh đạo Trung tâm VH - TT-DT và TrT huyện; 

- Lãnh đạo Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp huyện; 

- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Chương trình công tác năm 2019 của Lãnh đạo UBND huyện; ngày 

25/11/2019, Văn phòng HĐND và UBND huyện có ban hành Giấy mời số 452/GM-

VP về việc mời các thành phần có liên quan tham dự họp. 
  

 Theo đó, thời gian họp vào lúc 14 giờ 00 phút, ngày 27/11/2019 (thứ tư). 
 

 Tuy nhiên, do có việc đột xuất; được sự đồng ý của lãnh đạo UBND huyện, 

Văn phòng HĐND và UBND huyện chuyển thời gian họp lúc 08 giờ, 00 phút ngày 

03/12/2019 (thứ 3). Các nội dung khác không thay đổi. 
 

Văn phòng HĐND và UBND huyện thông báo để các đồng chí biết./. 
 
 

Nơi nhận: 
 

- Như thành phần; 

- CT và các PCT UBND huyện (b/c); 
- CVP, các PVP; 

- Lưu: VT, TH. 

 

                                                                                               

 

 

                                                                                       

                                                                                        

CHÁNH VĂN PHÒNG 
 

 

 

 

 

                                Đặng Văn Nam        
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