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Hồng Lĩnh, ngày   02  tháng 12  năm 2022 
 

GIẤY MỜI 
 

Hội đồng xét sáng kiến cấp cơ sở thị xã Hồng Lĩnh tổ chức họp bỏ phiếu, 

đánh giá sáng kiến cấp cơ sở đợt 2 năm 2022. 

Thành phần kính mời: 

- Đ/c Tôn Quang Ngọc, Phó Chủ tịch UBND thị xã - Chủ tịch Hội đồng 

xét sáng kiến cấp cơ sở (Chủ trì); 

- Các Phó Chủ tịch và thành viên Hội đồng (Quyết định số 2395/QĐ-UBND 

ngày 15/11/2022 của UBND thị xã về việc kiện toàn Hội đồng sáng kiến cấp cơ 

sở); 

- Các đồng chí là Tổ trưởng, Tổ phó và Thư ký Tổ tư vấn, đánh giá sáng 

kiến cấp cơ sở lĩnh vực y tế trên địa bàn thị xã Hồng Lĩnh (Theo Quyết định số 

10/QĐ-HĐSKCCS ngày 16/11/2022 của Hội đồng sáng kiến cấp cơ sở thị xã 

Hồng Lĩnh). 

Thời gian: 01 buổi, bắt đầu vào lúc 14 giờ 00 ngày 05/12/2022 (thứ 2). 

Địa điểm: Hội trường gác III - UBND thị xã Hồng Lĩnh.  

Giao: Phòng Kinh tế - cơ quan thường trực Hội đồng sáng kiến cấp cơ sở 

thị xã Hồng Lĩnh tổng hợp kết quả, chuẩn bị các điều kiện để các thành viên Hội 

đồng bỏ phiếu, đánh giá các sáng kiến theo đúng quy định. 

Đề nghị các đồng chí dự họp đầy đủ, đúng thời gian./.   
 

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 

- Các phòng, ban, đơn vị thuộc UBND thị xã; 

- Trung tâm Y tế thị xã;  

- Lưu: HĐXSKCS.  
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PHÓ CHỦ TỊCH UBND THỊ XÃ 
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