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GIẤY MỜI 

Dự Hội nghị tập huấn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022  

              

               

   Kính gửi:   

  - Các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh; 

          - UBND các huyện, thành phố. 
  

 

Thực hiện Kế hoạch số 245/KH-UBND ngày 27/12/2021 của UBND tỉnh về 

hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC), cải cách TTHC, triển khai thực 

hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2022; Văn 

phòng UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ kiểm soát TTHC năm 2022, cụ 

thể như sau: 

1. Thành phần 

- Đại diện Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh - Chủ trì;  

- Các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh, mỗi đơn vị mời 03 đại biểu, gồm: 01 

công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC, 02 công chức phòng 

chuyên môn có liên quan đến thực hiện TTHC. 

- UBND các huyện, thành phố, mỗi đơn vị mời 03 đại biểu gồm: 01 lãnh đạo 

Văn phòng HĐND và UBND, 01 công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm 

soát TTHC, 01 công chức phòng chuyên môn có liên quan đến thực hiện TTHC. 

- Lãnh đạo Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; công chức Phòng Nghiệp 

vụ-Kiểm soát TTHC. 

2. Nội dung 

- Tập huấn một số kỹ năng rà soát, đánh giá và xây dựng phương án đơn giản 

hoá TTHC. 

- Tập huấn kỹ năng lập dự toán, xây dựng kế hoạch chi và sử dụng kinh phí 

hỗ trợ hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính.  

- Một số điểm cần lưu ý khi thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC. 

                   (Có file chương trình Hội nghị kèm theo). 
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3. Thời gian: 01 ngày, khai mạc 8 giờ 00, ngày 12/10/2022 (thứ Tư).  

4. Địa điểm: Hội trường tầng 3, trụ sở Sở Thông tin và Truyền thông, số 01 

Mai Thế Chuẩn, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn. 

5. Tổ chức thực hiện: Trung tâm Phục vụ Hành chính công có trách nhiệm 

chuẩn bị tài liệu tập huấn và các điều kiện cần thiết, phối hợp với bộ phận chuyên 

môn của Sở Thông tin và Truyền thông để chuẩn bị hội trường phục vụ hội nghị.  

Văn phòng UBND tỉnh trân trọng kính mời các đại biểu đến dự hội nghị đúng 

thời gian, địa điểm trên; mỗi đơn vị mang 01 máy tính xách tay để thực hành. 

Đề nghị các cơ quan, đơn vị gửi danh sách đại biểu tham dự theo file điện tử 

mẫu kèm theo trên i-Office về Văn phòng UBND tỉnh chậm nhất trong ngày 

10/10/2022 (thông qua địa chỉ nhóm Đầu mối kiểm soát TTHC của tỉnh trên Zalo, 

số điện thoại liên hệ đồng chí Trần Phương Linh 0914 366 818)./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên;  

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh (b/c); 

- Sở TTTT (đề nghị phối hợp); 

- Báo Lạng Sơn, Đài PT-TH tỉnh 

  (Chuyên mục Cải cách TTHC); 

- C, PCVP UBND tỉnh; 

- Các Phòng TH-NC, HC-QT, 

  TT TH-CB, TTPVHCC; 

- Lưu: VT, TTPVHCC (NTLT) 

CHÁNH VĂN PHÒNG  

 

 

 

 
 

Phạm Hùng Trường 
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