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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

  Đình Lập, ngày 10 tháng 5 năm 2019 

 
GIẤY MỜI  

Dự Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống thiên tai năm 2018 

và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 

 

 Để đánh giá kết quả hoạt động năm 2018 và đề ra phương hướng, nhiệm 

vụ năm 2019, UBND huyện tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống 

thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 

2019 cụ thể như sau: 

 1. Thành phần 

- Thường trực Huyện ủy (có giấy mời riêng);         

- Thường trực HĐND huyện (có giấy mời riêng);  

 - Trưởng Ban, Phó trưởng Ban và Các đồng chí ủy viên Ban chỉ huy 

phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện (theo Quyết định số 27/QĐ-

UBND ngày 09/01/2019 của Chủ tịch UBND huyện); 

 - Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. 

 2. Thời gian: Từ 14 giờ 00 phút, ngày 14/5/2019. 

3. Địa điểm: Tại Hội trường tầng 3, phòng Tài chính - Kế hoạch huyện. 

UBND huyện trân trọng kính mời./. 
 

 
Nơi nhận:  

- Như thành phần mời dự; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- C, PCVP HĐND và UBND huyện; 

- Trung tâmVHTT và truyền thông; 

- Lưu: VT.  

   TL. CHỦ TỊCH 

   KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

     Trần Huy Hoàn 
 

 

 

 

 

 

 



 

UỶ BAN NHÂN DÂN            

HUYỆN ĐÌNH LẬP 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:       /GM-UBND Đình Lập, ngày      tháng 5 năm 2019 

 
GIẤY MỜI  

Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu 

nạn năm 2018 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 
 

  

Kính gửi: Thường trực Huyện ủy. 

 

Để đánh giá kết quả hoạt động năm 2018 và đề ra phương hướng, nhiệm 

vụ năm 2019, UBND huyện trân trọng kính mời đồng chí lãnh đạo tới dự và chỉ 

đạo Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 

2018 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019, cụ thể như sau: 

1. Thời gian: Từ 14 giờ 00 phút ngày 14/5/2019  

2. Địa điểm: Tại Hội trường tầng 3, phòng Tài chính - Kế hoạch huyện. 

 UBND huyện trân trọng kính mời./. 

 

 
Nơi nhận:  

- Như kính gửi; 

- VP HĐND và UBND huyện;  

- Lưu: VT.   
  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nông Minh Cát 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

UỶ BAN NHÂN DÂN            

HUYỆN ĐÌNH LẬP 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:           /GM-UBND Đình Lập, ngày       tháng 5 năm 2019 

 
GIẤY MỜI  

Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu 

nạn năm 2018 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 
 

  

Kính gửi: Thường trực HĐND huyện. 

 

Để đánh giá kết quả hoạt động năm 2018 và đề ra phương hướng, nhiệm 

vụ năm 2019, UBND huyện trân trọng kính mời đồng chí lãnh đạo tới dự và chỉ 

đạo Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 

2018 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019, cụ thể như sau: 

1. Thời gian: Từ 14 giờ 00 phút ngày 14/5/2019  

2. Địa điểm: Tại Hội trường tầng 3, phòng Tài chính - Kế hoạch huyện. 

 UBND huyện trân trọng kính mời./. 

 

 
Nơi nhận:  

- Như kính gửi; 

- VP HĐND và UBND huyện;  

- Lưu: VT.   
  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nông Minh Cát 
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