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Hải Dương, ngày      tháng 8  năm 2021

GIẤY MỜI
Về việc nghiệm thu trực tuyến kết quả điều tra cơ sở hành chính

giữa Ban Chỉ đạo Điều tra cơ sở hành chính Trung ương
và Ban Chỉ đạo tỉnh năm 2021

Thực hiện Công văn số 4098/BNV-BCĐ ngày 22 tháng 8 năm 2021 của Ban 
Chỉ đạo Điều tra cơ sở hành chính Trung ương  về nghiệm thu giữa Ban Chỉ đạo Trung 
ương và Ban Chỉ đạo tỉnh về Điều tra cơ  sở hành chính năm 2021. Ban Chỉ đạo Tổng 
điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 tỉnh Hải Dương (sau đây gọi 
tắt là BCĐ tỉnh) mời đại biểu dự buổi nghiệm thu tại đầu cầu của tỉnh như sau:

1. Thành phần mời dự họp
- Đại diện BCĐ tỉnh:
+ Đ/c Phạm Mạnh Hùng, Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Trưởng BCĐ tỉnh.
 - Đại diện Tổ Thường trực giúp việc BCĐ tỉnh (Liên quan đến Điều tra CSHC);
- Các đ/c Giám sát viên tỉnh được phân công phụ trách địa bàn các huyện, thị 

xã, thành phố; đ/c Quản trị hệ thống tỉnh; 
- Sở Tài chính: Mời 02 (hai) công chức đã tham gia nghiệm thu cùng BCĐ tỉnh.
2. Thời gian: Bắt đầu từ 14 giờ00, ngày 27 tháng 8 năm 2021 (Thứ 6).
3. Địa điểm: Hội trường tầng 5, Văn phòng UBND tỉnh.
4. Phân công
- Các đồng chí Tổ Thường trực giúp việc BCĐ tỉnh, Giám sát viên tỉnh, chuẩn bị 

đầy đủ hồ sơ, tài liệu kiểm chứng có liên quan đến công tác nghiệm thu.
- Đồng chí Quản trị hệ thống tỉnh phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị 

phòng họp trực tuyến để kết nối với BCĐ Trung ương, Bộ Nội vụ.
Kính mời các đồng chí tham dự đầy đủ, đúng thành phần để buổi làm việc đạt kết quả./. 
(Lưu ý: trong thời gian tổ chức buổi họp, yêu cầu các đồng chí thực hiện 

nghiêm công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19)
Nơi nhận:
- Như thành phần mời;
- Lưu: VT, TCBC & CCHC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

GIÁM ĐỐC SỞ NỘI VỤ
Phạm Mạnh Hùng
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