
ỦY BAN NHÂN DÂN       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ LẠNG SƠN      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:           /GM-UBND  TP. Lạng Sơn, ngày 07 tháng 6 năm 2022 

 GIẤY MỜI 

Dự Hội nghị phân tích kết quả Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) và 

Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành 

chính nhà nước (SIPAS) tỉnh Lạng Sơn năm 2021  

 

Thực hiện theo Giấy mời số 233/GM-UBND ngày 03/6/2022 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc tổ chức Hội nghị phân tích kết quả Chỉ số cải cách hành chính 

(PAR INDEX) và Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của 

cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) tỉnh Lạng Sơn năm 2021. 

UBND thành phố mời dự Hội nghị trực tuyến với thành phần, thời gian, địa 

điểm sau: 

  1. Thành phần 

a) Tại điểm cầu thành phố 

- Đại diện lãnh đạo UBND thành phố; 

- Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố; 

- Đại diện lãnh đạo các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố; 

- Lãnh đạo, công chức theo dõi, tham mưu lĩnh vực CCHC phòng Nội vụ. 

b) Tại điểm cầu UBND các phường, xã:  

- Đại diện lãnh đạo UBND các phường, xã; 

- Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và Trưởng các tổ chức chính trị - xã 

hội; công chức chuyên môn có liên quan (do UBND cấp xã mời). 

2. Thời gian: Từ 14 giờ 00 phút, ngày 08/6/2022 (thứ Tư).  

(Đề nghị các đại biểu đến trước 15 phút để ổn định tổ chức) 

3. Địa điểm: 

a) Điểm cầu thành phố: Phòng họp Ban thường vụ Thành ủy (số 45 Lê Lợi, 

phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn). 

b) Điểm cầu cấp xã: tại Phòng họp trực tuyến của UBND các phường, xã. 

4. Tổ chức thực hiện 

a) Giao Phòng Nội vụ chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan chuẩn bị 

tài liệu phục vụ Hội nghị; gửi các thành phần dự hội nghị. 
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b) Văn phòng HĐND-UBND thành phố chuẩn bị các điều kiện phục vụ Hội 

nghị; chuẩn bị các điều kiện kỹ thuật đường truyền phục vụ Hội nghị. 

Trân trọng kính mời đại biểu tham dự Hội nghị./. 

 

Nơi nhận:        

- Như thành phần mời; 

- CT, các PCT UBND TP; 

- Trang TTĐT TP; 

- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Lăng Thị Trịnh 
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