UỶ BAN NHÂN DÂN
XÃ PHỔ CHÂU
Số: 83 /GM-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.
Phổ Châu, ngày 24 tháng 5 năm 2022.

GIẤY MỜI
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ PHỔ CHÂU
Kính gửi:

………………………………….………………………………………………

Thực hiện Quyết định số 1934/QĐ-UBND ngày 30/12/2021 của UBND xã
Phổ Châu về việc ban hàn Kế hoạch Cải cách hành chính; nâng cao thứ hạng các
chỉ số cải cách hành chính, hiệu quả quản trị và hành chính công, năm lực cạnh
tranh giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn xã Phổ Châu; Kế hoạch số 10/KH-UBND
ngày 27/01/2022 của UBND xã Phổ Châu về đối thoại giữa Chủ tịch UBND xã với
tổ chức, công dân về cải cách hành chính năm 2022 và Thông báo số 46/TB-UBND
ngày 11/5/2022 về việc đối thoại đối thoại với tổ chức, công dân về cải cách hành
chính quý II/2022.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phổ Châu kính mời thành phần dự buổi đối
thoại như sau:
1. Thành phần:
- Đại diện Ban Thường vụ Đảng ủy;
- Đại biểu Thường trực HĐND xã;
- Chủ tịch Mặt trận và trưởng các đoàn thể;
- Đồng chí Phó chủ tịch UBND và Ủy viên UBND xã;
- Các công chức chuyên môn: Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng - Môi
trường, Văn phòng - Thống kê; Tư pháp - Hộ tịch, Văn hóa - Xã hội; Văn thư- Lưu
trữ. (làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính).
- Đại diện tổ chức, công dân tại thôn Vĩnh Tuy.
2. Thời gian: Vào lúc 14 giờ 00 phút ngày 27/5/2022 (chiều thứ 6).
3. Địa điểm: Nhà văn hóa thôn Vĩnh Tuy xã Phổ Châu.
4. Giao nhiệm vụ:
- Văn phòng - Thông kê phối hợp trưởng thôn Vĩnh Tuy chuẩn bị địa điểm
và các điều kiện khác phục vụ tốt buổi đối thoại; dự trù kinh phí phục vụ đối thoại.
- Trưởng thôn Vĩnh Tuy thông báo đến tổ chức, công dân trên địa bàn tham
dự buổi đối thoại.

- Trưởng Công an xã phối hợp Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự xã bố
trí lực lượng bảo bản an ninh trật tự trong thời gian tổ chức đối thoại.
- Cán bộ đài truyền thanh xã tổ chức tuyên truyền lưu động, thông báo đến
tổ chức, công dân tham gia buổi đối thoại.
Nhận được giấy mời đề nghị đại biểu sắp xếp công việc, thời gian tham dự
buổi đối thoại./.
CHỦ TỊCH

Lê Văn Thái

