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GIẤY MỜI 

Họp xem xét việc triển khai thi công Trường Mầm non xã Tú Đoạn 

 

 

Thực hiện Chương trình công tác tháng 5 năm 2019 của UBND huyện; 

UBND huyện mời các cơ quan, đơn vị liên quan dự làm việc, cụ thể như 

sau: 

I. THÀNH PHẦN 

1. Ông Hoàng Văn Vinh, Phó Chủ tịch UBND huyên; 

2. Lãnh đạo Văn phòng điều phối xây dựng Nông thôn mới huyện và 

các thành phần liên quan (đề nghị phòng Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn huyện mời giúp); 

3. Đại diện Lãnh đạo Công an huyện và cán bộ chiến sỹ có liên quan 

(đề nghị Công an huyện mới giúp); 

4. Đại diện Lãnh đạo Ban Quản lý đầu tư xây dựng huyện (đề nghị 

Ban Quản lý đầu tư xây dựng huyện mời các thành phần có liên quan); 

5. Lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Tú Đoạn và các thành phần có liên 

quan (đề nghị UBND xã Tú Đoàn mời giúp). 

6. Đại diện đơn vị thi công công trình Trường Mầm non xã Tú Đoạn. 

II. NỘI DUNG 

 - Xem xét việc triển khai thi công trụ sở Trường Mầm non xã Tú Đoạn và 

giải quyết các vấn đề đảm bảo việc thi công. 

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM 

1. Thời gian: Từ 8 giờ 30 phút, ngày 06/5/2019 (thứ hai). 

2. Địa điểm: Trụ sở UBND xã Tú Đoạn. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Giao UBND xã Tú Đoạn chuẩn bị phòng họp và các điều kiện phục vụ 

cuộc họp. 

2. Các thành phần khác chuẩn bị nội dung báo cáo theo chức năng, nhiệm 

vụ và lĩnh vực được phân công.  
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Kính mời các thành phần đến tham dự họp đúng thời gian và địa điểm 

trên./. 

 
Nơi nhận: 
- Như thành phần; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- C, PCVP HĐND và UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

 

Vy Văn Bông 

 


