
ỦY BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN TRÀ BỒNG 
 

Số:          /GM-UBND 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Trà Bồng, ngày      tháng 8 năm 2022 

GIẤY MỜI 

Nhằm đánh giá kết quả kiểm tra công tác cải cách hành chính theo Quyết 

định số 1152/QĐ-UBND ngày 24/3/2022 của Chủ tịch UBND huyện về việc ban 

hành Kế hoạch kiểm tra cải cách hành chính và kỷ luật, kỷ cương hành chính 

huyện Trà Bồng năm 2022, Ủy ban nhân dân huyện tổ chức cuộc họp do đồng chí 

Hoàng Anh Ngọc - Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện chủ trì với thành phần như 

sau: 

1. Thành phần: 

- Đồng chí Hoàng Anh Ngọc, Chủ tịch UBND huyện; 

- Cơ quan TC-NV huyện: Lãnh đạo và cán bộ phụ trách; 

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

- Bí thư Đảng ủy; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; 

- Công chức Văn phòng-Thống kê (phụ trách công tác cải cách hành chính) 

các xã, thị trấn; 

- Thành phần đoàn kiểm tra tại Quyết định số 2536/QĐ-UBND ngày 

29/6/2022 của Chủ tịch UBND huyện; 

- Văn phòng huyện: C,PVP (1 cửa), CV (NV, 1 cửa). 

2. Thời gian: Vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 19 tháng 8 năm 2022. 

3. Địa điểm: Tại Phòng họp số 03 - UBND huyện. 

4. Phân công nhiệm vụ: Giao Cơ quan Tổ chức-Nội vụ phối hợp Văn 

phòng huyện chuẩn bị phòng họp, nội dung và tài liệu phục vụ cuộc họp.  

Kính mời các đồng chí tham dự đúng thời gian và thành phần quy định để 

cuộc họp đạt kết quả./. 

 

Nơi nhận: 
- Như thành phần; 

- Lưu: VT. 

 

 TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Phùng Tấn Nhỏ 
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