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GIẤY MỜI 

Họp kiểm tra tiến độ giải quyết đơn thư tháng 01 năm 2021 

 

Thực hiện định kỳ kiểm tra tiến độ giải quyết đơn thư của các đơn vị, 

UBND huyện Đình Lập tổ chức họp kiểm tra tiến độ giải quyết đơn thư tháng 01 

năm 2021 như sau: 

1. Thành phần 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị: Phòng Tài nguyên và Môi trường, 

Thanh tra huyện, Ban Tiếp Công dân huyện; Hạt Kiểm lâm huyện, Công an 

huyện;  

- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn: Bính Xá, Bắc Xa, Kiên Mộc, Thái 

Bình, Cường Lợi, Đình Lập, Châu Sơn. 

2. Thời gian, địa điểm 

- Thời gian: 8h giờ 00 phút, ngày 11/01/2021. 

- Địa điểm: Phòng họp Tầng 3, Trụ sở HĐND & UBND huyện. 

3. Nội dung: Kiểm tra công tác tiếp nhận, tiến độ giải quyết đơn thư 

tháng 01 năm 2021. 

4. Chuẩn bị: Thanh tra huyện chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan 

chuẩn bị các điều kiện phục vụ kỳ họp.  

Yêu cầu các đơn vị rà soát đơn thư đã tiếp nhận và đơn thư được UBND 

huyện giao nhiệm vụ xem xét, giải quyết theo thẩm quyền đến thời điểm 

10/01/2021 (Các thành phần dự họp chủ động in Biểu tổng hợp đơn thư được 

gửi kèm theo Giấy mời trên iOffice); báo cáo rõ lý do chưa giải quyết, phương 

hướng giải quyết và đề xuất, kiến nghị (nếu có). 

Đề nghị các thành phần có mặt dự họp đúng thời gian, địa điểm nêu trên./. 
 

Nơi nhận:  
- Như thành phần; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- VP HĐND và UBND huyện;  

- Lưu: VT. 

 

 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

Hoàng Văn Vương 
 

 


		2021-01-05T16:46:42+0700


		2021-01-06T09:59:26+0700


		2021-01-06T09:59:26+0700


		2021-01-06T09:59:26+0700




