
UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TỈNH LẠNG SƠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số:  397/GM-UBND  Lạng Sơn, ngày 10 tháng 12 năm 2018
 

GIẤY MỜI 
Dự kiểm tra điều kiện vận hành thử nghiệm  

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh  
 

Thực hiện Chương trình công tác, lãnh đạo UBND tỉnh tổ chức kiểm tra 
thực tế điều kiện vận hành thử nghiệm Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, 
cụ thể như sau: 

1. Thành phần 

- Đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Chủ trì; 

- Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy; 

- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh ; 

- Đại diện lãnh đạo các Sở: Nội vụ, Xây dựng, Tài chính, Thông tin và 
Truyền thông. 

- Đại diện tư vấn thiết kế, đơn vị thi công công trình Trung tâm Phục vụ 
hành chính công tỉnh (Đề nghị Văn phòng Tỉnh ủy mời giúp). 

2. Nội dung: Xem xét tiến độ hoàn thành, điều kiện bảo đảm vận hành 
thử nghiệm Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. 

3. Thời gian: Từ 14 giờ, ngày 12/12/2018 (thứ Tư). 

4. Địa điểm: Trụ sở Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, số 20 
đường Quang Trung, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. 

5. Tổ chức thực hiện 

a) Văn phòng Tỉnh ủy chuẩn bị nội dung, báo cáo tiến độ dự án cải tạo, 
sửa chữa trụ sở Tỉnh ủy cũ thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; 

b) Văn phòng UBND tỉnh báo cáo tiến độ thực hiện mua sắm, lắp đặt thiết 
bị làm việc và thiết bị kỹ thuật phục vụ hoạt động của Trung tâm; phối hợp Sở 
Nội vụ báo cáo việc chuẩn bị nhân sự chuyên trách, kiêm nhiệm và việc cử cán 
bộ các Sở, ngành ra làm việc tại Trung tâm; xây dựng bảng tiến độ và phân công 
công việc chi tiết theo từng tuần đến ngày khai trương Trung tâm hành chính 
công của tỉnh. 
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c) Các cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ báo cáo nội dung liên 
quan. 

Trân trọng kính mời các đồng chí tham dự./. 

 
Nơi nhận:                                                                        
 - Như thành phần mời họp; 
 - Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
 - C, PCVP UBND tỉnh, các Phòng:  
   KG-VX, NC, TH, HC-QT, TH-CB; 
 - Lưu: VT, NC(HXĐ). 

TL. CHỦ TỊCH 
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 

 
Phạm Hùng Trường 
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