
ỦY BAN NHÂN DÂN  

THỊ XÃ DUY TIÊN 

Số:          /GM-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Duy Tiên, ngày        tháng 10 năm 2020 

 

GIẤY MỜI 

Thực hiện Kế hoạch số 22/KH-SNV ngày 11 tháng 6 năm 2020 của Sở Nội 

vụ tỉnh Hà Nam về việc kiểm tra, hướng dẫn công tác văn thư, lưu trữ năm 2020, 

Ủy ban nhân dân thị xã Duy Tiên trân trọng kính mời đại biểu tham dự buổi làm 

việc với Đoàn kiểm tra công tác văn thư lưu trữ của Sở Nội vụ tỉnh. 

1. Thành phần: 

* Đại biểu Sở Nội vụ tỉnh: 

- Lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh;  

- Lãnh đạo và chuyên viên của Chi cục Văn thư - Lưu trữ, Sở Nội vụ tỉnh. 

* Đại biểu thị xã: 

- Đại diện lãnh đạo UBND thị xã; 

- Đại diện Lãnh đạo Văn phòng HĐND&UBND thị xã và chuyên viên trực 

tiếp làm công tác Văn thư lưu trữ tại Văn phòng HĐND&UBND thị xã; 

- Đại diện Lãnh đạo phòng Nội vụ và chuyên viên phụ trách công tác Văn thư 

Lưu trữ. 

2. Thời gian: Từ 8h00’ ngày 30 tháng 10 năm 2020 (Thứ Sáu). 

3. Địa điểm: Phòng họp Ủy ban nhân dân thị xã (Tầng 2). 

(Giao phòng Nội vụ chuẩn vị nội dung báo cáo công tác văn thư lưu trữ và 

Thông báo lịch kiểm tra tới 03 xã, phường: Bạch Thượng, Chuyên Ngoại, Tiên Nội 

chuẩn bị báo cáo và bố trí thành phần tiếp Đoàn kiểm tra). 

Ủy ban nhân dân thị xã Duy Tiên trân trọng kính mời đại biểu về dự Hội nghị 

đông đủ, đúng thành phần và thời gian quy định./. 

  

Nơi nhận: 
- Như thành phần;  

- Lưu: VT, NV. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG  

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Bình  
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