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GIẤY MỜI 
Dự Hội nghị trực tuyến tập huấn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính; 
cải cách thủ tục hành chính; một cửa, một cửa liên thông và công tác tiếp 

công dân, phân loại, xử lý đơn của công dân năm 2019 
              

     

Thực hiện Giấy mời số 14/GM-VP ngày 21/6/2019 của Văn phòng UBND 
tỉnh Lạng Sơn về việc dự hội nghị trực tuyến tập huấn nghiệp vụ kiểm soát thủ 
tục hành chính; cải cách thủ tục hành chính; một cửa, một cửa liên thông và 
công tác tiếp công dân, phân loại, xử lý đơn của công dân năm 2019, UBND 
thành phố mời đại biểu dự họp Hội nghị trực tuyến với tỉnh, cụ thể như sau: 

1. Thành phần: 

1.1. Tại điểm cầu UBND thành phố: 

- Đại diện lãnh đạo UBND thành phố (Đồng chí Nông Bích Diệp - Phó 
Chủ tịch UBND thành phố); 

- Lãnh đạo Văn phòng HĐND-UBND thành phố; 

- Trưởng ban và cán bộ Ban Tiếp công dân thành phố; 

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

- Công chức đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC thành phố. 

1.2. Tại điểm cầu UBND các phường, xã: 

- Đại diện Lãnh đạo UBND các phường, xã; 

- Công chức đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC; 

- Các công chức cấp xã có liên quan đến thực hiện TTHC; tiếp nhận, phân 
loại, xử lý đơn của công dân. 

2. Nội dung: Tập huấn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính; cải cách 
thủ tục hành chính; cơ chế một cửa, một cửa liên thông và công tác tiếp công 
dân, phân loại, xử lý đơn của công dân (có chương trình Hội nghị kèm theo). 

3. Thời gian: 08 giờ 00 phút, ngày 26/6/2019 (thứ Tư).  

4. Tổ chức thực hiện 

4.1. Văn phòng HĐND-UBND thành phố: 

 - Chủ trì, phối hợp với Ban Tiếp công dân chuẩn bị các điều kiện tổ chức 
Hội nghị.  



- Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Viễn thông Lạng 
Sơn và UBND các phường, xã chuẩn bị các điều kiện về kỹ thuật đảm bảo cho 
cuộc họp. Thời gian kiểm tra, chạy thử đường truyền thực hiện vào 15 giờ ngày 
25/6/2019 và thử lại từ 7 giờ 00 ngày 26/6/2019.  

4.2. Các phòng chuyên môn thuộc UBND thành phố: Chuẩn bị các ý 
kiến tham gia tại cuộc họp theo yêu cầu của tỉnh; chủ động in tài liệu mang theo 
dự hội nghị tập huấn (theo file điện tử gửi kèm trên eOffice). 

4.3.  UBND các phường, xã: 

Mời lãnh đạo, công chức cấp xã dự tập huấn tại điểm cầu cấp xã; bố trí 
cán bộ kỹ thuật trực tại các phòng họp trực tuyến để phối hợp thực hiện; chủ 
động in tài liệu (theo file điện tử gửi kèm trên eOffice) phục vụ tập huấn. 

Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố, UBND các phường, xã 
gửi danh sách đại biểu tham gia Hội nghị tập huấn về Văn phòng HĐND-UBND 
thành phố (Đ/c Nguyễn Thị Hoàng Anh, Chuyên viên Văn phòng) chậm nhất 
trước 11 giờ 00 phút ngày 25/6/2019. 

 

Nơi nhận:  
- Như trên;  
- Văn phòng UBND tỉnh (B/c); 
- Chủ tịch, các PCT UBND TP; 
- C, PCVP;  
- Cán bộ đầu mối KSTTHC; 
- Lưu: VT . 

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

 

 

 

 

 

Lăng Thị Trịnh 
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