
ỦY BAN NHÂN DÂN 
 TỈNH LẠNG SƠN 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 255 /GM-UBND Lạng Sơn, ngày  26 tháng 7 năm 2019 

 

GIẤY MỜI 
Dự Hội nghị sơ kết 03 năm triển khai thực hiện  

Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ  
 

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 120/KH-UBND ngày 12/7/2019, UBND 
tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm triển khai thực hiện Quyết định số 
45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận 
hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích, 
cụ thể như sau: 

1. Thành phần (Khoảng 70 người) 

- Lãnh đạo UBND tỉnh ủy quyền cho Giám đốc Sở Thông tin - Truyền 
thông chủ trì Hội nghị; 

- Lãnh đạo (phụ trách công tác văn phòng hoặc công tác cải cách hành 
chính) và lãnh đạo văn phòng các sở, ban, ngành cấp tỉnh, cơ quan Trung ương 
đóng trên địa bàn tỉnh có liên quan đến dịch vụ bưu chính công ích (Có danh 
sách kèm theo); 

- Đồng chí lãnh đạo (phụ trách công tác văn phòng hoặc công tác cải cách 
hành chính) của UBND các huyện: Cao Lộc, Bình Gia và thành phố Lạng Sơn;  

- Đại diện lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND, Trưởng phòng Văn hóa 
- Thông tin các huyện, thành phố; 

- Lãnh đạo Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; 

- Lãnh đạo Bưu điện tỉnh và một số đơn vị trực thuộc Bưu điện tỉnh (do 
Bưu điện tỉnh chủ động mời). 

2. Nội dung: Đánh giá kết quả 03 năm triển khai thực hiện Quyết định số 
45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận 
hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích; 
phương hướng, giải pháp thực hiện trong thời gian tới. 

3. Thời gian: 01 buổi, từ 08h00, ngày 30/7/2019 (thứ Ba).  

4. Địa điểm: Tại phòng họp tầng 3, Sở Thông tin và Truyền thông.  

5. Phân công thực hiện  
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- Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND 
tỉnh chuẩn bị tài liệu, in phát cho thành phần dự hội nghị; chuẩn bị các điều kiện 
phục vụ hội nghị. Báo cáo kết quả hội nghị về UBND tỉnh. 

- Các đơn vị chuẩn bị tham luận tại Hội nghị: Sở Tư pháp, Bưu điện tỉnh, 
Sở Nội vụ, UBND huyện Bình Gia, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. 
Các thành phần còn lại chuẩn bị tham gia ý kiến tại Hội nghị. 

Trân trọng kính mời các đồng chí tham dự Hội nghị. 

(Gửi kèm theo Chương trình Hội nghị và dự thảo Báo cáo sơ kết 03 năm 
triển khai thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ 
tướng Chính phủ )./. 

Nơi nhận: 
- Như thành mời dự; 
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Đài PTTH tỉnh, Báo LS (cử PV đưa tin); 
- C, PCVP UBND tỉnh, các phòng: KGVX,  
TH,  KSTTHC, PVHCC, HCQT, THCB; 
- Lưu: VT, (LTT). 

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

 
 
 
 

 
 

Phạm Hùng Trường 
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CHƯƠNG TRÌNH 

Hội nghị sơ kết 03 năm triển khai thực hiện  
Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ  

(Kèm theo Giấy mời số       /GM-UBND ngày     /7/2019 của UBND tỉnh) 

 

TT Thời gian Nội dung Thực hiện 

1 07h30-08h00 Đón tiếp đại biểu Ban Tổ chức hội 
nghị 

2 08h00-11h30 1. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại 
biểu 

Văn phòng Sở 
Thông tin và 
Truyền thông 

2. Báo cáo sơ kết 3 năm triển khai 
thực hiện Quyết định số 
45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 
của Thủ tướng Chính phủ  

Lãnh đạo Sở 
Thông tin và 
Truyền thông 

3. Tham luận: 

- Bưu điện tỉnh 

- Sở Tư pháp 

- Sở Nội vụ 

- UBND huyện Bình Gia 

- Trung tâm Phục vụ hành chính 
công 

Chủ trì hội nghị 
và các đơn vị có 
tham luận 

4. Thảo luận Các đại biểu tham 
dự hội nghị 

5. Kết luận hội nghị Lãnh đạo Sở 
Thông tin và 
Truyền thông 6. Kết thúc hội nghị 

 

 

 

 

 

 



 4

DANH SÁCH CÁC SỞ, BAN, NGÀNH THAM DỰ HỘI NGHỊ SƠ KẾT 03 
NĂM TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 45/2016/QĐ-TTG 

NGÀY 19/10/2016 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ  

(Kèm Theo Giấy mời số       /GM-UBND ngày    /7/2019 của UBND tỉnh) 

 

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

2. Sở Y tế 

3. Sở Thông tin và Truyền thông 

4. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội 

5. Sở Công thương 

6. Sở Tài nguyên và Môi trường 

7. Sở Tài chính 

8. Sở Xây dựng 

9. Sở Giao thông vận tải 

10. Sở Ngoại vụ 

11. Sở Tư pháp 

12. Sở Khoa học và Công nghệ 

13. Ban QL khu KTKT Đồng Đăng – Lạng Sơn 

14. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

15. Sở Nội vụ 

16. Sở Giáo dục và Đào tạo 

17. Sở Văn hóa,Thể thao và Du lịch 
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