ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN THAN UYÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 98/GM-UBND

Độc lập -Tự do - Hạnh phúc
Than Uyên, ngày 21 tháng 6 năm 2022

GIẤY MỜI
Dự Hội nghị Sơ kết công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành
chính 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 và
công bố chỉ số cải cách hành chính của UBND các xã, thị trấn năm 2021
Kính gửi: ......................................................................................................
Thực hiện Chương trình công tác năm 2022, Ủy ban nhân dân huyện trân
trọng kính mời đồng chí dự Hội nghị Sơ kết công tác cải cách hành chính, kiểm
soát thủ tục hành chính 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm
2022 và Công bố chỉ số cải cách hành chính của UBND các xã, thị trấn năm 2021,
cụ thể như sau:
1. Thành phần:
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn thuộc UBND huyện;
- Lãnh đạo, công chức các đơn vị ngành dọc đưa TTHC ra thực hiện tại bộ
phận một cửa huyện: Công an huyện; Bảo hiểm xã hội huyện; Chi cục Thuế khu
vực Than Uyên - Tân Uyên; Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai;
- Lãnh đạo Bưu điện, Trung tâm Viễn thông Than Uyên;
- Lãnh đạo, Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND huyện;
- Công chức phụ trách công tác CCHC, kiểm soát TTHC của các phòng có
bộ thủ tục hành chính;
- Chủ tịch UBND, Công chức tham mưu công tác CCHC, kiểm soát TTHC
của UBND các xã, thị trấn;
- Phóng viên Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông.
2. Thời gian: 14 giờ 00 phút, ngày 23/6/2022.
3. Địa điểm: Phòng họp số 2 - Trụ sở HĐND&UBND huyện.
*Lưu ý:
- Phòng Nội vụ tham mưu các tài liệu tại Hội nghị và phối hợp với đ/c Kiều
Duy Thế Hoàn - Phòng Văn hóa và Thông tin đăng tải tài liệu lên trên Trang thông
tin điện tử của huyện.
- Tài liệu họp được đăng tải trên Trang thông tin điện tử huyện, mục tài liệu

hội nghị (http://thanuyen.laichau.gov.vn/vi/news/tai-lieu-hoi-nghi/), đề nghị đại
biểu nghiên cứu để tham gia.
Thừa lệnh Chủ tịch UBND huyện, Văn phòng HĐND và UBND huyện trân
trọng kính mời đồng chí dự họp./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, NV.
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