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GIẤY MỜI  

Họp thống nhất các nội dung liên quan đến công tác khen thưởng 

nhân ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10/2021 

 

Thực hiện Kế hoạch số 118/KH-UBND ngày 01/10/2021 của UBND 

huyện triển khai các hoạt động Kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam 13 tháng 

10 năm 2021; Ủy ban nhân dân huyện tổ chức làm việc để thống nhất các nội 

dung liên quan đến công tác khen thưởng nhân ngày Doanh nhân Việt Nam 

13/10/2021. 

Thành phần làm việc, kính mời: 

- Đồng chí Nguyễn Hải Nam, Chủ tịch UBND huyện (mời chủ trì); 

- Các Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Thủ trưởng và công chức liên quan các phòng, ban, ngành: Tài chính - 

Kế hoạch, Nội vụ, Chi cục Thuế, Bảo hiểm xã hội, Liên đoàn Lao động 

huyện; 

- Chủ tịch Hội doanh nghiệp huyện Nghi Xuân. 

Thời gian: 01 buổi, bắt đầu từ 09h00, ngày 06/10/2021 (Sáng thứ 4). 

Địa điểm: Phòng họp tầng 1, trụ sở UBND huyện. 

Giao phòng Tài chính - Kế hoạch, Nội vụ phối hợp với Văn phòng 

HĐND-UBND huyện chuẩn bị đầy đủ nội dung, điều kiện phục vụ cuộc họp. 

Đề nghị các đại biểu tham dự cuộc họp đầy đủ, đúng thành phần, thời 

gian và địa điểm quy định; thực hiện nghiêm yêu cầu 5K của Bộ Y tế và các 

biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định./. 

 
Nơi nhận: 

- Như thành phần mời; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Văn phòng HĐND-UBND huyện; 

- Lưu: VT.   

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ VĂN PHÒNG 
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