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GIẤY MỜI  

Dự Hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác cải cách hành chính, 

 kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022 
  

 

Thực hiện Kế hoạch số 171/KH-UBND ngày 29/4/2022 của Ủy ban nhân 

dân thành phố Lạng Sơn về Kế hoạch tổ chức Hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ 

công tác cải cách hành chính năm 2022; Kế hoạch số 283/KH-UBND ngày 

25/8/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Lạng Sơn về Kế hoạch tổ chức hội 

nghị tập huấn công tác kiểm soát TTHC, triển khai thực hiện cơ chế một cửa, 

một cửa liên thông năm 2022 trên địa bàn thành phố Lạng Sơn, UBND thành 

phố Lạng Sơn mời các thành phần tham dự Hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công 

tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022 với thời gian, 

địa điểm và thành phần như sau: 

1. Thành phần: 

- Cấp thành phố:  

+ Đại diện Lãnh đạo UBND thành phố; 

+ Các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND thành 

phố: Mỗi cơ quan cử 01 lãnh đạo, 01 công chức phụ trách công tác CCHC, kiểm 

soát TTHC (Riêng Văn phòng HĐND-UBND bố trí thêm công chức tại bộ phận 

tiếp nhận và trả kết quả; chuyên viên quản trị mạng); 

- Cấp phường, xã: Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch UBND phụ trách CCHC; 

các công chức: Văn phòng - Thống kê, Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và 

Môi trường (đối với xã), Địa chính - Xây dựng - Đô thị và Môi trường (đối với 

phường), Tài chính - Kế toán, Tư pháp - Hộ tịch, Văn hóa - Xã hội; công chức 

làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả. 

 * Mời phóng viên Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh dự và đưa tin. 

2. Thời gian: Cả ngày 03/11/2022 (Buổi sáng từ  08 giờ 00 phút đến 11 

giờ 30 phút; Buổi chiều từ 14 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút). 

3. Địa điểm: Hội trường Tầng 4, trụ sở UBND thành phố (số 02, đường 

Lê Lợi, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn). 

4. Nội dung: Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác cải cách hành chính, kiểm 

soát thủ tục hành chính năm 2022 (Có file Chương trình Hội nghị kèm theo) 

5. Tổ chức thực hiện:  

- Phòng Nội vụ: Chuẩn bị tài liệu về công tác CCHC; bài phát biểu khai 

mạc, bế mạc của lãnh đạo thành phố. 



- Văn phòng HĐND và UBND thành phố: thực hiện công tác tổ chức tại 

Hội nghị, chuẩn bị tài liệu bồi dưỡng công tác kiểm soát TTHC, chuẩn bị hội 

trường tăng âm loa đài và các điều kiện cần thiết  khác để phục vụ Hội nghị.   

- Các cơ quan, đơn vị: Cử cán bộ tham dự Hội nghị đúng thành phần mời; 

mỗi đơn vị mang 01 máy tính xách tay để thực hành (đối với nội dung tập huấn 

nghiệp vụ Kiểm soát TTHC). 

 Lưu ý: Đề nghị các thành phần dự họp thực hiện các biện pháp phòng 

chống dịch bệnh COVID-19 theo khuyến cáo của cơ quan y tế. 

 Trân trọng kính mời các đại biểu tham dự đúng thời gian, thành phần, địa 

điểm trên./. 
 

Nơi nhận:  

- Như thành phần; 

- CT, các PCT UBND TP; 

- CPVP, CV, QTM; 

- Lưu: VT . 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Vũ Lê Dũng 
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