
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN NGHI XUÂN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

        Số:         /GM-UBND                  Nghi Xuân, ngày 26 tháng 4 năm 2021 
 

GIẤY MỜI 

Dự Hội nghị Tập huấn hướng dẫn công tác kê khai,  

công khai tài sản thu nhập lần đầu 

 

Ủy ban nhân dân huyện tổ chức Hội nghị Tập huấn hướng dẫn công tác kê 

khai, công khai tài sản thu nhập lần đầu nhằm chấn chỉnh những tồn tại, thiếu 

sót trong quá trình các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện Kế hoạch 36/KH-

UBND ngày 10/3/2021 của UBND huyện.  

Thành phần:  

* Ở huyện, kính mời: 

- Đồng chí Nguyễn Hải Nam, Chủ tịch UBND huyện (mời Khai mạc); 

- Lãnh đạo và Chuyên viên liên quan: Thanh tra huyện và phòng Nội vụ; 

- Trưởng các phòng, ban, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

- Giám đốc và Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính thuộc Trung tâm Y tế huyện;  

* Ở các xã, thị trấn, kính mời: 

Chủ tịch UBND và Công chức Văn phòng - Thống kê. 

(Thành phần cấp xã, giao UBND các xã, thị trấn tin mời) 

* Ở các trường học, kính mời: 

Hiệu trưởng các trường: Mầm non, Tiểu học, THCS, TH&THCS. 

Thời gian: 01 buổi, bắt đầu lúc 08h00' ngày 27/4/2021 (sáng Thứ 3). 

Địa điểm: Tại Hội trường Ủy ban nhân dân huyện. 

Giao Thanh tra huyện chủ trì, phối hợp với phòng Nội vụ, Văn phòng 

HĐND&UBND huyện chuẩn bị đầy đủ nội dung và các điều kiện đảm bảo 

phục vụ Hội nghị Tập huấn. 

Do tính chất quan trọng của nội dung tập huấn, đề nghị các thành phần 

không cử người dự thay. 

Đề nghị các đại biểu sắp xếp công việc tham dự Hội nghị Tập huấn đúng 

thành phần, thời gian và địa điểm quy định./. 
 

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Văn phòng HĐND&UBND huyện; 

- Lưu: VT, TT. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Hồ Văn Chương 
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