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GIẤY MỜI 

Dự họp thống nhất nội dung liên quan đến đơn giản hóa  

thủ tục hành chính trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo 

 

                  Kính gửi: Sở Giáo dục và Đào tạo. 
 

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành 

chính (TTHC); căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ 

trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát 

TTHC; căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng UBND tỉnh; sau  

khi thẩm tra Tờ trình số 2677/TT-SGDĐT ngày 14/9/2022 của Giám đốc Sở Giáo 

dục và Đào tạo về việc ban hành Quyết định thông qua phương án đơn giản hóa 

TTHC trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo 

dục và Đào tạo; UBND cấp huyện; UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.  

Để bảo đảm nội dung phương án đơn giản hoá TTHC trình Chủ tịch UBND 

tỉnh thông qua được chính xác; Văn phòng UBND tỉnh tổ chức cuộc họp, cụ thể 

như sau: 

1. Thành phần 

- Lãnh đạo Trung tâm và công chức Phòng Nghiệp vụ - kiểm soát TTHC 

Trung tâm Phục vụ hành chính công. 

- Lãnh đạo Phòng, chuyên viên Phòng chuyên môn trực tiếp tham mưu trình 

phương án đơn giản hoá các TTHC có danh mục tại Tờ trình số 2677/TT-SGDDT 

ngày 14/9/2022; công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC của 

Sở Giáo dục và Đào tạo. 

2. Nội dung: họp xem xét, thống nhất một số nội dung liên quan đến phương 

án đơn giản hóa TTHC. 

Đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị đầy đủ tài liệu có liên quan cho 

cuộc họp (phía Văn phòng có 03 người). 

3. Thời gian: bắt đầu từ 14h00’, ngày 20 tháng 10 năm 2022 (thứ Năm).  

4. Địa điểm: hội trường tầng 3, Trung tâm Phục vụ hành chính công. 

 Văn phòng UBND tỉnh trân trọng kính mời các thành phần tham dự đến 

đúng thời gian, địa điểm trên./. 

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời;  

- C, PCVP UBND tỉnh; 

- Lãnh đạo TT;  

- Lưu: VT, NVKS (HVT). 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 

 

Phạm Hùng Trường 
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