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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Nghi xuân, ngày        tháng 8 năm 2021 

  

 

 
 

GIẤY MỜI 

Làm việc với Đoàn Thanh tra, kiểm tra công vụ 
 

 

Ủy ban nhân dân huyện tổ chức làm việc với Đoàn Thanh tra, kiểm tra 

công vụ của tỉnh (theo Kế hoạch 150/KH-ĐTTr ngày 07/7/2021 của Uỷ ban 

nhân dân tỉnh). 

1. Thời gian: 01 ngày, bắt đầu từ 07 giờ 30’ ngày 03/8/2021 (Thứ ba). 

2. Địa điểm: Phòng họp tầng 3, UBND huyện. 

3. Thời gian, nội dung và thành phần cụ thể như sau: 

* Buổi sáng: Từ 07 giờ 30’: 

- Đoàn kiểm tra của tỉnh, kính mời: Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn và 

các thành viên Đoàn Thanh tra, kiểm tra công vụ của tỉnh (theo Quyết định số 

1815/QĐ-UBND ngày 15/4/2021 của UBND tỉnh); 

- Đại biểu huyện, kính mời: 

+ Đồng chí Nguyễn Hải Nam - Chủ tịch UBND huyện (mời dự công bố 

nội dung thanh tra, kiểm tra); 

+ Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện - Trưởng Ban Tiếp công dân, 

Chánh Thanh tra, Giám đốc Trung tâm Hành chính công huyện; 

+ Lãnh đạo và Chuyên viên phòng Nội vụ. 

* Buổi chiều 

- Từ 14h00 đến 16h30: 

+ Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn và các thành viên Đoàn Thanh tra, kiểm 

tra công vụ của tỉnh (theo Quyết định số 1815/QĐ-UBND ngày 15/4/2021 của 

UBND tỉnh); 

+ Lãnh đạo và Chuyên viên phòng Nội vụ. 

- Từ 16h30 đến 17h30 (Thông báo kết quả thanh tra, kiểm tra): 

+ Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn và các thành viên Đoàn Thanh tra, kiểm 

tra công vụ của tỉnh (theo Quyết định số 1815/QĐ-UBND ngày 15/4/2021 của 

UBND tỉnh); 

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

+ Các Phó Chủ tịch UBND huyện; 

+ Lãnh đạo và Chuyên viên phòng Nội vụ. 
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Giao Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung, tài liệu để làm việc với Đoàn 

Thanh tra, kiểm tra của tỉnh; phối hợp Văn phòng HĐND-UBND huyện chuẩn 

bị phòng họp và các điều kiện đảm bảo phục vụ chương trình làm việc. 

Đề nghị các thành phần tham dự đầy đủ, đúng thành phần, thời gian, địa 

điểm và chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo 

quy định./. 
 

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 

- Văn phòng HĐND-UBND huyện; 
- Lưu: VT, NV. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ VĂN PHÒNG 

 

 

 
 

 

Đinh Hữu Thắng 

 


		thangdh.nx@hatinh.gov.vn
	2021-08-02T09:54:23+0700


		ubnghixuan@hatinh.gov.vn
	2021-08-02T10:17:59+0700


		2021-08-02T10:18:20+0700


		2021-08-02T10:18:41+0700




