
UỶ BAN  NHÂN DÂN
XÃ QUANG PHỤC

Số:…../GM-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do -Hạnh phúc

            Quang Phục, ngày 04 tháng 7 năm 2022

GIẤY MỜI
Họp giao ban thường kỳ tháng 7 năm 2022

Kính gửi:…………………………………………………………….

Thực hiện Quy chế làm việc của UBND xã, nhiệm kỳ 2021-2026;

Thực hiện Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ xã Quang Phục và Nghị 
quyết UBND xã tháng 7 năm 2022.

UBND xã Quang Phục, tổ chức Hội nghị giao ban thường kỳ với các ban 
ngành đoàn thể, công an xã, HTX  DV NN, trạm y tế, thú y, trưởng - phó thôn, các 
nhà trường để nghe báo cáo hoạt động theo từng lĩnh vực và triển khai Nghị quyết 
UBND xã tháng 7 năm 2022.

1. Thành phần mời 

- Thường trực Đảng ủy xã;

- Thường trực HĐND xã;

- Lãnh đạo UBND xã;

- Trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội;

- Cán bộ, công chức thuộc UBND xã;

- Hiệu trưởng trường Mầm non, Tiểu học,Trung học cơ sở;

- Đại diện lãnh đạo Công an xã, Hợp tác xã DVNN, Trạm y tế, Thú y, 
Trưởng - phó thôn  ;

2. Thời gian: ½  ngày từ 13 giờ 30 ngày 06 tháng 7 năm 2022

3. Địa điểm: Hội trường UBND xã Quang Phục.

Kính mong quý đại biểu tới dự đông đủ, đúng giờ để cuộc họp đạt kết quả cao./.
Nơi nhận: 
- Như thành phần;
- Trang thông tin điện tử;
 - Lưu: VP

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
 CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Thước
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