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Nghi Xuân, ngày       tháng 11 năm 2021 

 
 

GIẤY MỜI  

Họp bàn phương án tháo gỡ các vướng mắc tại xã Xuân Yên 

 

Uỷ ban nhân dân huyện tổ chức buổi họp để bàn và thống nhất phương án 

tháo gỡ các vướng mắc tại xã Xuân Yên. 

Thành phần: 

- Đại biểu cấp huyện, kính mời: 

+ Đồng chí Nguyễn Viết Hưng - Phó Chủ tịch UBND huyện (mời chủ trì); 

+ Các thành viên Tổ công tác số 2 được thành lập tại Quyết định số 

1240/QĐ-UBND ngày 02/4/2021 của UBND huyện; 

+ Đại diện Lãnh đạo Thanh tra huyện. 

- Đại biểu xã Xuân Yên, kính mời: 

+ Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND, Công chức Tài chính-Kế toán. 

- Các Ngân hàng: Nông nghiệp&PTNT chi nhánh Nghi Xuân và Phòng 

giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện Nghi Xuân: 

+ Giám đốc và cán bộ có liên quan. 

Thời gian: 01 buổi, bắt đầu từ 14 giờ 00 phút ngày 03/11/2021. 

Địa điểm: Phòng họp tầng 3, trụ sở UBND huyện. 

Giao Phòng Tài chính - Kế hoạch chủ trì phối hợp với UBND xã Xuân 

Yên chuẩn bị nội dung và điều kiện buổi họp. 

Đề nghị các đại biểu tham dự đầy đủ, đúng thành phần, thời gian, địa 

điểm quy định và thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19 khi tham gia cuộc họp./. 

Nơi nhận:                                                                                     
- Như thành phần mời;                                                                      

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Văn phòng HĐND-UBND huyện; 
- Lưu: VT, TCKH. 

 

 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ VĂN PHÒNG 

 

 

 
Đinh Hữu Thắng 
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