UBND HUYỆN TUẦN GIÁO
KHỐI THI ĐUA TỔNG HỢP
Số: 128 /GM-KTH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Tuần Giáo, ngày 23 tháng 12 năm 2020
GIẤY MỜI

Kính gửi:
- Các phòng: Dân tộc, Kinh tế - Hạ tầng, Tài chính – Kế hoạch,
Tài nguyên – Môi trường;
- Các cơ quan, đơn vị: Trung tâm Quản lý đất đai, Ban quản lý
dự án, Chi cục thuế, Chi cục thống kê, Đội quản lý thị trường
số 2, Kho bạc nhà nước huyện.
Để tổng kết, đánh giá phong trào thi đua năm 2020 đảm bảo theo quy định của
Luật Thi đua, Khen thưởng và các văn bản hướng dẫn. Khối thi đua Tổng hợp tổ chức
buổi họp bình xét thi đua năm 2020 và phát động phong trào thi đua, ký kết giao ước
thi đua năm 2021 cụ thể:
1. Thời gian: 15h 00 phút, ngày 25/12/2020 (Thứ sáu).
2. Địa điểm: Hội trường Phòng họp tầng 2, trụ sở HĐND & UBND huyện.
3. Thành Phần:
Các cơ quan, đơn vị thuộc Khối thi đua Tổng hợp theo Quyết định số
1868/QĐ-UBND ngày 14/10/2020 của UBND huyện Tuần Giáo.
Lưu ý: các cơ quan, đơn vị khi tham gia dự họp mang theo Báo cáo kết quả
thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2020 để làm căn cứ bình xét thi đua, khen thưởng.
Văn phòng HĐND&UBND - Khối trưởng Khối thi đua Tổng hợp năm 2020
trân trọng kính mời các đồng chí bố trí, sắp xếp công việc về dự Họp đúng thời gian và
thành phần./.
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- Như Thành phần;
- Lưu VT.
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