
UỶ BAN NHÂN DÂN                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
 HUYỆN ĐÌNH LẬP                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 94 /GM- UBND                            Đình Lập, ngày 06 tháng 7 năm 2018  

 

GIẤY MỜI 

Họp đánh giá công tác đầu tư xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm; 

nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018 

 
 

 Thực hiện kế hoạch nhiệm vụ công tác đầu tư xây dựng cơ bản năm 2018, 

UBND huyện Đình Lập tổ chức họp đánh giá công tác công tác đầu tư xây dựng 

cơ bản 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 

2018, cụ thể như sau: 

1. Thành phần 

- Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND huyện; 

          - Lãnh đạo các Phòng: Kinh tế và Hạ tầng; Tài chính - Kế hoạch; Nông 

nghiệp và PTNT; Văn phòng HĐND và UBND huyện; 

- Lãnh đạo Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện; 

 - Lãnh đạo Kho bạc nhà nước, Chi cục thuế huyện; 

 2. Thời gian: 14 giờ 00 phút ngày 09 tháng 7 năm 2018.( thứ 2) 

 3. Địa điểm: Tại Hội trường tầng 3 Phòng Tài chính - Kế hoạch. 

 4. Công tác chuẩn bị: 

 - Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện: Chuẩn bị báo cáo tình hình 

kết quả triển khai công tác đầu tư xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm, phương 

hướng  nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để 

tổ chức cuộc họp. 

- Các thành phần tham dự chuẩn bị ý kiến phát biểu theo lĩnh vực phụ 

trách. 

 UBND huyện trân trọng kính mời./. 

 

 Nơi nhận:                                                                            TL. CHỦ TỊCH 

- Như thành phần;                                                                        CHÁNH VĂN PHÒNG 
- Lưu: VT.     

 

 
 

 

 

                                                                                                   Ninh Thu Giang 

 



  

 

 

 

 

 

 

 


