
UỶ BAN NHÂN DÂN                      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  HUYỆN CAO LỘC                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   

 Số:         /GM-UBND                            Cao Lộc, ngày         tháng  6  năm 2022 

 

 

GIẤY MỜI  

Dự Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ tiếp công dân, giải quyết đơn thư, 

khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng năm 2022 

  

 

Thực hiện Kế hoạch số 156/KH-UBND ngày 07/04/2022 của UBND huyện  

về tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố 

cáo, phòng chống tham nhũng năm 2022. UBND huyện Cao Lộc trân trọng kính 

mời các thành phần tham dự Hội nghị như sau: 

 

1. Thành phần 

1.1. Đại biểu tỉnh 

- Lãnh đạo Thanh tra tỉnh. (Có giấy mời riêng) 

1.2. Đại biểu huyện 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Đại diện UB MTTQ Việt Nam huyện;  

- Đại diện các Ban  HĐND huyện; 

- Các Thành viên Hội đồng PBGDPL huyện; 

- Ban tiếp công dân huyện; 

- Đại diện Lãnh đạo và công chức chuyên môn phụ trách công tác tiếp công 

dân, tiếp nhận và giải quyết đơn thư các phòng, ban, đơn vị trực thuộc UBND 

huyện. 

1.3. Đại biểu UBND các xã, thị trấn 

Đại diện Lãnh đạo UBND và công chức chuyên môn phụ trách công tác tiếp 

công dân, tiếp nhận và giải quyết đơn thư của UBND các xã, thị trấn.  

2. Địa điểm: Hội trường Trung tâm Văn hoá, Thể thao và Truyền thông 

huyện. 

3. Thời gian: Khai mạc 07 giờ 30 phút, ngày 15/6/2022.  

Lưu ý:  

- Để buổi tập huấn đạt kết quả tốt, đề nghị UBND các xã, thị trấn chuẩn bị 

nội dung thảo luận về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện; 
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- Các thành phần tham gia tập huấn sẽ nhận tài liệu từ 7h30 đến 7h45 phút 

cùng ngày. 

  UBND huyện kính mời các đồng chí lãnh đạo, đại biểu đến dự Hội nghị đầy 

đủ, đúng thành phần, thời gian, địa điểm theo quy định./.    

        

 

Nơi nhận:                                                                      
- Như thành phần mời;                                                         
- CT, các PCT UBND huyện; 

- C, PVP; 

- Lưu: VT, TT.        

 

 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Hứa Anh Tuấn 
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