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

 HUYỆN NGỌC HỒI                                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
      

    Số:                                                              Ngọc Hồi, ngày         tháng         năm  
 

GIẤY MỜI 
 

Thực hiện Kế hoạch số 1631/KH-UBND ngày 28/6/2019  của UBND tỉnh ban hành 

Kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm nhằm cải thiện, nâng cao các Chỉ số PAPI, 

PAR INDEX tỉnh năm 2019. Để khắc phục, sửa chữa những khuyết điểm và nâng cao 

hiệu quả cải cách hành chính (PAR INDEX) Chỉ số Hiệu quả PAPI trên địa bàn huyện. 

UBND huyện mời họp triển khai nhiệm vụ trọng tâm nâng cao các Chỉ số PAPI, PAR 

INDEX huyện Ngọc Hồi năm 2019, với thành phần, thời gian và địa điểm như sau: 

1. Thành phần 

- Lãnh đạo UBND huyện - Chủ trì; 

 - Mời Ban Thường trực UBMTTQVN huyện; 

- Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường; 

- Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch; 

- Trưởng phòng Lao động, Thương binh và Xã hội; 

- Trưởng phòng Y tế; 

- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo; 

- Trưởng phòng Tư pháp; 

- Trưởng phòng Nội vụ; 

- Chánh Thanh tra huyện; 

- Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; 

- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn;  

- Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thể thao, Du lịch và Truyền thông huyện. 

 2. Thời gian: Vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 02/8/2019 (thứ sáu). 

 3. Địa điểm: Tại Hội trường tầng 2, trụ sở UBND huyện. 

* Ghi chú:  

- Giao phòng Nội vụ chuẩn bị tài liệu phục vụ buổi họp; 

- Đề nghị các đồng chí lãnh đạo các phòng, ban thuộc UBND huyện lấy tài liệu 

phục vụ buổi họp trên hệ thống Ioffice. 

UBND huyện các đồng chí sắp xếp công việc tham dự đúng thành phần và thời 

gian quy định./. 

                                                                            TL. CHỦ TỊCH 

Nơi nhận:                                  CHÁNH VĂN PHÒNG 
- Như thành phần;                                                                         

- Lưu: VT,TH. 

  
 

 

 

 

                                                                                      Nguyễn Tài Thu 
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