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UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 3442 /UBND-KTTH
V/v đăng ký lịch Tổng kết
công tác năm 2022, triển
khai nhiệm vụ năm 2023

Bắc Ninh, ngày 23 tháng 11 năm 2022

Kính gửi:
- Các Sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh;
- Công an tỉnh; Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh;
- Các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố.

Để xây dựng chương trình công tác tháng 12/2022 và tháng 01/2023 của
UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng thời, chuẩn bị tốt cho Hội nghị tổng kết
công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 của tỉnh Bắc Ninh;
Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:
1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong tỉnh chỉ đạo tổ chức Hội nghị tổng
kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 của đơn vị mình, xong
trước ngày 10/01/2023, đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm, tránh lãng phí.
2. Các cơ quan, đơn vị đăng ký lịch tổ chức Hội nghị và thành phần mời
tham dự gửi về Văn phòng UBND tỉnh trước ngày 10/12/2022 (qua đồng chí
Bùi Văn Huân - Email: buivanhuanbn@gmail.com), để tổng hợp, báo cáo Chủ
tịch UBND tỉnh.
Yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện./.
Nơi nhận :
- Như trên;
- TTTU, TT.HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch và các PCTUBND tỉnh;
- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;
- Các chuyên viên nghiên cứu (đôn đốc);
- Lưu: VT, KTTH.

TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG
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Vũ Huy Phương

