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GIẤY MỜI 

Dự làm việc với Đoàn kiểm tra cải cách hành chính của tỉnh 

  
 

 

Thực hiện Thông báo số 112/TB-ĐKT, ngày 21/9/2022 của Đoàn Kiểm tra 

liên ngành kiểm tra định kỳ, đột xuất công tác giải quyết thủ tục hành chính phục vụ 

người dân và doanh nghiệp tại các cơ quan, đơn vị địa phương năm 2022 tỉnh Kon 

Tum về việc thay đổi thời gian kiểm tra công tác giải quyết thủ tục hành chính phục 

vụ người dân và doanh nghiệp tại các cơ quan, đơn vị, địa phương năm 2022. UBND 

huyện mời các thành phần dự buổi làm việc với Đoàn kiểm tra, cụ thể như sau: 

1. Thành phần mời dự buổi làm việc 

- Đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện; 

- Đại diện lãnh đạo các cơ quan chuyên môn thuộc huyện; 

- Đại diện lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện; 

- Đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn; 

- Công chức các cơ quan, đơn vị làm việc tại Bộ phận Một cửa của huyện 

(mỗi cơ quan cử 01 công chức). 

2. Thời gian, địa điểm 

2.1 Thời gian: Vào lúc 08 giờ, ngày 10/10/2022 (thứ Hai). 

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

* Lưu ý: Các cơ quan, đơn vị chuẩn bị và mang theo hồ sơ, tài liệu có liên 

quan đến việc triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính, đặc biệt là giải 

quyết thủ tục hành chính năm 2022 để cung cấp cho Đoàn kiểm tra khi có yêu cầu. 

Giấy mời này thay thế Giấy mời số 232/GM-UBND, ngày 21/9/2022 của Ủy 

ban nhân dân huyện về việc mời dự làm việc với Đoàn kiểm tra cải cách hành chính 

của tỉnh. 

Kính đề nghị các đồng chí sắp xếp công việc tham dự đúng thành phần và 

thời gian./. 

 

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT, NV. 

 

TL. CHỦ TỊCH 

 CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn An 
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