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GIẤY MỜI 
Dự kiểm tra công tác đánh số và gắn biển số nhà  

trên địa bàn phường Hoàng Văn Thụ 
 

Thực hiện Thông báo số 369/TB-UBND ngày 18/4/2019 của UBND 

thành phố về lịch kiểm tra công tác đánh số và gắn biển số nhà trên địa bàn các 

phường. UBND thành phố tổ chức kiểm tra thực tế tại phường Hoàng Văn Thụ 

với nội dung, thành phần, thời gian và địa điểm như sau: 

1. Thành phần: 

- Thường trực HĐND thành phố; 

- Lãnh đạo UBND thành phố (Đ/c Lê Tuấn Minh); 

- Lãnh đạo các phòng: Quản lý đô thị, Văn hóa - Thông tin, Trung tâm 

Văn hóa - Thể thao; 

- Bí thư Đảng ủy, Lãnh đạo HĐND, UBND, UBMTTQVN, các tổ chức 

đoàn thể, CB Đội TTĐT phường Hoàng Văn Thụ; 

- Lãnh đạo và Chuyên viên Văn phòng HĐND - UBND thành phố. 

2. Thời gian: 14 giờ 30 phút ngày 31/5/2019 (Thứ Sáu). 

 3. Địa điểm: Tại hội trường UBND phường Hoàng Văn Thụ. 

4. Nội dung: 

- Yêu cầu UBND phường Hoàng Văn Thụ chuẩn bị các nội dung báo cáo 

theo Thông báo số 369/TB-UBND ngày 18/4/2019 của UBND thành phố và tài 

liệu liên quan phục vụ buổi làm việc. 

- Các thành phần tham dự chuẩn bị các ý kiến tham gia tại buổi làm việc. 

Trân trọng kính mời các đồng chí dự họp đúng thành phần, thời gian và 

địa điểm trên./. 

 
Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 
- CT UBND TP (b/c); 
- CPVP, CVKT; 
- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 

Dương Thị Thu Thủy 
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