
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LẠNG SƠN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:          /GM-UBND Lạng Sơn, ngày          tháng  5  năm 2020 
 

GIẤY MỜI 

Họp rút kinh nghiệm về chỉ đạo công tác cải cách hành chính  

trên địa bàn tỉnh và thực hiện cơ chế 4 tại chỗ tại 

Trung tâm Phục vụ hành chính công 

 

Thực hiện chương trình công tác tháng 5, Lãnh đạo UBND tỉnh tổ chức 

cuộc họp với nội dung cụ thể như sau:  

1. Thành phần 

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

- Đại diện lãnh đạo các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, 

 - Lãnh đạo Trung tâm Phục vụ hành chính công. 

- Thành viên Tổ thư ký cải cách hành chính tỉnh theo Quyết định số 

1362/QĐ-UBND ngày 20/7/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. 

2. Nội dung: Đánh giá, rút kinh nghiệm về chỉ đạo công tác cải cách hành 

chính trên địa bàn tỉnh năm 2019, triển khai các nhiệm vụ năm 2020 và bàn giải 

pháp thúc đẩy thực hiện cơ chế 4 tại chỗ tại Trung tâm Phục vụ hành chính 

công. 

3. Thời gian: từ  14giờ 00 phút, ngày 26/5/2020, tại phòng họp tầng 4, trụ 

sở UBND tỉnh.  

4. Tổ chức thực hiện:  

- Giao Sở Nội vụ xây dựng báo cáo kết quả công tác cải cách hành chính 

trên địa bàn tỉnh (báo cáo tập trung vào các khó khăn, vướng mắc, hạn chế, bất 

cập trong chỉ đạo công tác cải cách hành chính; đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp 

cần triển khai thực hiện). 

- Giao Trung tâm Phục vụ hành chính công - Văn phòng UBND tỉnh báo 

cáo kết quả thực hiện cơ chế 4 tại chỗ tại Trung tâm. 

(Tài liệu gửi đến các thành viên dự họp chậm nhất trước 10h00 sáng ngày 

26/5/220). 

- Các sở, ban, ngành, chuẩn bị ý kiến tham gia tại cuộc họp. 

Ủy ban nhân dân tỉnh kính mời các đồng chí tham dự hội nghị./. 
 

Nơi nhận:                                                                   
- Như thành phần dự họp; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Báo Lạng Sơn, Đại PTTH tỉnh (đưa tin); 
- C, PVP UBND tỉnh,  

  các phòng: THNC, HC-QT, TT PVHCC, 

TTTH-CB; 

- Lưu: VT, THNC (HTMĐ).    

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 
 

 

 

 

Phạm Hùng Trường 
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