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

HUYỆN TRỰC NINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số:        /GM-UBND Trực Ninh, ngày     tháng 9 năm 2022 
 

GIẤY MỜI 

Dự tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ về công tác tiếp công dân,  

xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo 

 
 

 Thực hiện Văn bản số 78/GM-T.Tr ngày 27/9/2022 của Thanh tra tỉnh Nam  

Định về việc tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ về công tác tiếp công dân, xử lý đơn 

và giải quyết khiếu nại, tố cáo; UBND huyện Trực Ninh trân trọng kính mời: 

 Đại biểu huyện: 

 + Trưởng Ban tiếp công dân; thủ trưởng các cơ quan: Phòng Tài nguyên 

và Môi trường, Văn phòng Huyện ủy. 

 + Lãnh đạo và công chức Thanh tra huyện. 

 Đại biểu xã, thị trấn: Chủ tịch UBND và công chức làm nhiệm vụ tiếp 

công dân, xử lý đơn thư của các xã, thị trấn. 

 Thời gian: 01 ngày, bắt đầu từ 8 giờ, ngày 14/10/2022 (thứ sáu). 

 Địa điểm: Phòng họp tầng 4, trụ sở cơ quan Thanh tra tỉnh Nam Định, số 

146, đường Hùng Vương, thành phố Nam Định. 

 Yêu cầu UBND các xã, thị trấn và các cơ quan, đơn vị sắp xếp, mời đầy 

đủ thành phần của đơn vị đi dự hội nghị; khi đi thực hiện các biện pháp phòng, 

chống dịch Covid - 19 theo khuyến cáo của cơ quan y tế. 

Thanh tra huyện phối hợp với Văn phòng HĐND – UBND huyện theo 

dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện./. 

(Giấy mời này thay thế giấy mời số 119/GM-UBND ngày 29/9/2022 của 

UBND huyện Trực Ninh) 

Nơi nhận:               TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

- Như trên;                                              CHỦ TỊCH  
- Lưu: VT.                                  

 

 

 

 
 

               Lưu Văn Dương 
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