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GIẤY MỜI 
Dự làm việc với Đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn 

 

  

 Thực hiện Kế hoạch số 195/KH-HĐND-PC ngày 16/04/2019 của Ban 
pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc Giám sát chuyên đề công tác 
cải cách TTHC, Thủ tục hành chính được tiếp nhận tại Bộ phận tiếp nhận và trả 
kết quả năm 2018 và Quý I năm 2019 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, UBND thành 
phố mời đại biểu dự làm việc với Đoàn Giám sát của Ban pháp chế Hội đồng nhân 
dân tỉnh Lạng Sơn như sau: 

1. Thành phần: 

 - Lãnh đạo UBND thành phố; 

 - Lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc UBND thành phố; 

- Lãnh đạo, Chuyên viên Văn phòng HĐND - UBND thành phố; 

- Lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố; 

 - Lãnh đạo UBND các phường, xã; 

 - 10 công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố 
(theo Quyết định số 1232/QĐ-UBND ngày 12/4/2019 của UBND thành phố); 

 2. Thời gian: 07 giờ 45 phút ngày 14/5/2019 (thứ Ba). 

3. Địa điểm: Phòng họp trực tuyến - UBND thành phố Lạng Sơn. 

4. Nội dung làm việc với  Đoàn giám sát:  

- Tình hình triển khai thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính và thủ 
tục hành chính được thực hiện tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố. 

- Triển khai thực hiện Đề án cải cách thủ tục hành chính được phê duyệt 
tại Quyết định số 1430/QĐ-UBND ngày 31/7/2018 trên địa bàn thành phố.  

- Công tác tổ chức triển khai thực hiện Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 
23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong 
giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố. 

5. Tổ chức thực hiện:  

- Giao Văn phòng HĐND-UBND thành phố chuẩn bị nội dung báo cáo, tài 
liệu liên quan và các điều kiện phục vụ đoàn Giám sát theo Kế hoạch. 



- Các cơ quan, đơn vị cử thành phần dự họp phụ trách nội dung giám sát và 
chuẩn bị các nội dung giải trình liên quan đến lĩnh vực đơn vị phụ trách khi được 
Đoàn giám sát yêu cầu. 

Trân trọng kính mời các đồng chí đến dự đúng thời gian và địa điểm trên./.   

 
Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 
- C, PVP; 
- Cán bộ đầu mối kiểm soát TTHC; 
- Lưu: VT. 

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