
HUYỆN UỶ NAM TRÀ MY                              ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
         VĂN PHÒNG   

          *                               Nam Trà My, ngày 06 tháng  02 năm 2020 

         Số 296 - CV/VPHU 
V/v mời dự Hội nghị tổng kết công tác 

     văn phòng cấp ủy năm 2019 

Kính gửi:  - Thường trực Huyện ủy, 

- Các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy, 

- Văn phòng HĐND&UBND; UBMTTQ Việt Nam huyện, 

- Đảng ủy các xã. 

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2020; được sự thống nhất chủ trương của 

Thường trực Huyện ủy, Văn phòng Huyện ủy tổ chức Hội nghị tổng kết công tác văn 

phòng năm 2019, triển khai nhiệm vụ và phát động phong trào thi đua năm 2020 trong 

hệ thống văn phòng cấp ủy huyện, với các nội dung như sau: 

1- Thời gian: Vào lúc 14
h
00, ngày 11/02/2020 (chiều thứ Ba). 

2- Địa điểm: Hội trường Huyện ủy. 

3- Thành phần: Trân trọng kính mời: 

- Đ/c Trần Duy Dũng – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy. 

- Đại diện lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy; Văn phòng 

HĐND&UBND; Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam huyện. 

- Đại diện thường trực đảng ủy; cán bộ văn phòng đảng ủy các xã. 

* Mời phóng viên Đài Truyền thanh – Truyền hình huyện dự và đưa tin. 

Kính mong các đồng chí sắp xếp công việc, tham dự theo đúng thành phần, thời 

gian trên; đồng thời, chuẩn bị nội dung để thảo luận tại Hội nghị. 

* Các văn bản phục vụ Hội nghị sẽ gửi trên Cổng thông tin điện tử Huyện ủy 

sau. 

Trân trọng! 

 CHÁNH VĂN PHÒNG 

Nơi nhận: 
- Như trên, 

- Lưu Văn phòng Huyện ủy.  

 

        Ngô Tấn Lạc 
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