
ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN TỨ KỲ

Số:           /GM-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tứ Kỳ, ngày       tháng 3  năm 2023

GIẤY MỜI

Kính gửi: ………………………………………………….……
……………………………………………………….

Ủy ban nhân dân huyện Quyết định tổ chức Hội nghị tổng kết công tác 
cải cách hành chính huyện Tứ Kỳ năm 2022, triển khai nhiệm vụ cải cách hành 
chính năm 2023 và công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 của Ủy ban 
nhân dân các xã, thị trấn.

1. Thành phần
* Ở huyện:
- Đồng chí Nguyễn Ngọc Sẫm, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội 

đồng nhân dân huyện - Chủ trì Hội nghị;
- Ban Thường vụ Huyện ủy;
- Thường trực Hội đồng nhân dân huyện;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, Uỷ viên UBND huyện;
- Hội đồng thẩm định, chấm điểm Chỉ số cải cách hành chính cấp xã 

của huyện;
- Tổ giúp việc Hội đồng thẩm định, chấm điểm Chỉ số cải cách hành 

chính cấp xã của huyện;
- Lãnh đạo và chuyên viên các phòng: Nội vụ, Văn hóa và Thông tin, Tư 

pháp, Tài chính - Kế hoạch, Văn phòng HĐND & UBND huyện;
- Lãnh đạo Bưu điện huyện Tứ Kỳ;
- Đại diện Lãnh đạo và Phóng viên Đài Phát thanh huyện (dự và đưa tin).
* Ở xã, thị trấn:
- Bí thư Đảng ủy;
- Chủ tịch Uỷ ban nhân dân;
- Các công chức chuyên môn thực hiện nhiệm vụ ở 07 lĩnh vực trong Bộ 

Chỉ số đánh giá, xác định cải cách hành chính của UBND cấp xã.
2. Thời gian: Từ 13 giờ 30 phút, ngày 24/3/2023 (Chiều thứ Sáu).
3. Địa điểm: Nhà văn hóa Trung tâm huyện Tứ Kỳ.
* Ghi chú:
- Giao Phòng Nội vụ huyện chuẩn bị tài liệu, tít chữ và các điều kiện cần 

thiết khác phục vụ Hội nghị.



- Văn phòng HĐND&UBND huyện chuẩn bị hội trường, các trang thiết 
bị cần thiết phục vụ Hội nghị.

- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn có trách nhiệm báo mời thành phần 
của địa phương tham dự Hội nghị.

Đề nghị các đồng chí trong thành phần mời dự Hội nghị bố trí thời gian 
đến dự Hội nghị đầy đủ, đúng giờ để Hội nghị đạt kết quả cao./.
Nơi nhận:
- Như thành phần mời;
- Bà Liên (để phục vụ);
- Lưu: VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Dương Hà Hải
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