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Nghi Xuân, ngày       tháng 12 năm 2020  
               
 

GIẤY MỜI  

Làm việc với Hội đồng thẩm định, xác định chỉ số CCHC tỉnh năm 2020 

 
 

  Ủy ban nhân dân huyện tổ chức buổi làm việc với Hội đồng thẩm định, xác 

định chỉ số Cải cách hành chính tỉnh năm 2020 (theo Văn bản số 8030/HĐTĐ 

ngày 27/11/2020 của Hội đồng thẩm định, xác định chỉ số CCHC tỉnh). 

Thành phần, kính mời: 

- Đại diện Thường trực Hội đồng nhân dân huyện; 

- Đồng chí Nguyễn Hải Nam, Chủ tịch UBND huyện; 

- Đại diện Lãnh đạo và Chuyên viên phụ trách công tác cải cách hành 

chính của các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện;  

- Trung tâm Hành chính công huyện; 

- Kế toán Văn phòng HĐND-UBND huyện; 

- Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử huyện (theo Quyết định số 3076/QĐ-

UBND ngày 12/7/2019 của UBND huyện). 

 Thời gian: 01 buổi, bắt đầu từ 14h00' ngày 14/12/2020 (chiều thứ Hai). 

 Địa điểm: Phòng họp trực tuyến, trụ sở UBND huyện. 

 Ủy ban nhân dân huyện giao: 

- Phòng Nội vụ chủ trì, phối hợp với Văn phòng HĐND-UBND huyện và 

các phòng, ban, đơn vị, địa phương liên quan chuẩn bị nội dung và các điều kiện 

đảm bảo phục vụ buổi làm việc. 

- Trưởng các phòng, ban, đơn vị liên quan chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu đảm 

bảo phục vụ khi Đoàn yêu cầu. Riêng các phòng: Nội vụ, Tư pháp, Tài chính - Kế 

hoạch, Văn hóa - Thông tin, Văn phòng HĐND-UBND huyện chuẩn bị đầy đủ hồ 

sơ, tài liệu theo Công văn số 2209/UBND-NV ngày 01/12/2020 của UBND huyện. 

 Đề nghị các đại biểu sắp xếp, tham dự buổi làm việc đầy đủ theo đúng 

thành phần, thời gian và địa điểm quy định./. 
       
Nơi nhận:                                                                       
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;                                                                     
- Văn phòng HĐND-UBND huyện;                                          

- Lưu: VT, NV. 
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