
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CAN LỘC 

 
Số:          /GM-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Can Lộc, ngày       tháng 9 năm 2022 
 

GIẤY MỜI 

Dự giao ban Chủ tịch UBND các xã, thị trấn 
  

 

 

 

UBND huyện tổ chức giao ban Chủ tịch UBND các xã, thị trấn để soát xét 

việc thực hiện Đề án tập trung ruộng đất, giải quyết tồn đọng đất đai, thu ngân 

sách, Công tác cải cách hành chính, giải phóng mặt bằng các dự án...trong thời 

gian qua, triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. 

1. Thời gian: Bắt đầu từ 7h30, ngày 23/9/2022 (Thứ sáu). 

2. Địa điểm: Tại Hội trường gác 3, UBND huyện. 

3. Thành phần, trân trọng kính mời: 

- Đồng chí Nguyễn Duy Cường, Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Phó 

Chủ tịch HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Trưởng các phòng, đơn vị: Văn phòng HĐND-UBND huyện, Nông 

nghiệp - PTNT, Tài chính - Kế hoạch, Tài nguyên - Môi trường, Kinh tế - Hạ 

tầng, Nội vụ, Trung tâm Ứng dụng KHKTvà BVCTVN, Văn phòng ĐKĐĐ Chi 

nhánh TX Hồng Lĩnh - Can Lộc.  

- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; 

- Trung tâm Văn hóa - Truyền thông cử phóng viên dự và đưa tin. 

* Ủy ban nhân dân huyện giao: 

 - Các phòng, ban, đơn vị trên các lĩnh vực được giao làm báo cáo và trình 

bày tại cuộc họp.  

- Các xã, thị trấn tổng hợp các khó khăn, vướng mắc, các kiến nghị, đề 

xuất trình bày tại cuộc họp.   

Nhận được Giấy mời, đề nghị các thành phần tham dự đầy đủ, đúng thời 

gian quy định./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 

- Lãnh đạo VP HĐND-UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

 
 

Lương Văn Hùng 
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