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GIẤY MỜI 

Tập huấn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính 
 

Thực hiện Kế hoạch số 253/KH-UBND ngày 29/12/2017 của UBND huyện 
Chi Lăng về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018 trên địa bàn huyện 
Chi Lăng. Ủy ban nhân dân huyện tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ kiểm soát 
thủ tục hành chính, cụ thể như sau: 

I. Thành phần  

- Đại diện Lãnh đạo UBND huyện; 

- Đại diện Lãnh đạo và 01 chuyên viên (phụ trách công tác kiểm soát thủ tục 
hành chính) các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện; 

- Đại diện Lãnh đạo và công chức đầu mối làm công tác kiểm soát thủ tục 
hành chính Văn phòng HĐND và UBND huyện; 

- Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch UBND, công chức Văn phòng - Thống kê (phụ 
trách công tác kiểm soát TTHC) các xã, thị trấn; 

- Phóng viên Trung tâm Văn hóa thể thao và Truyền thông huyện (đưa tin). 

II. Nội dung 

Tập huấn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính. 

III. Thời gian, địa điểm  

- Thời gian: 01 ngày, khai mạc 08 giờ 00 phút, ngày 21/9/2018. 

- Địa điểm: Tại Hội trường UBND huyện Chi Lăng. 

IV. Công tác chuẩn bị 

- Giao Văn phòng HĐND và UBND huyện chuẩn bị cơ ở vật chất, tài liệu và 
các điều kiện cần thiết phục vụ tập huấn. 

- Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn mỗi đơn vị chuẩn bị 01 máy 
tính xách tay để làm bài tập thực hành.  

Trân trọng kính mời các thành phần tham dự đầy đủ, đúng thành phần, thời gian 
và địa điểm trên./.                                                                 

 
Nơi nhận:                                                                                    
- Như thành phần mời;  
- CT, PCT UBND huyện; 
- CVP, PCVP HĐND&UBND huyện;      
- Kế toán;                                        
- Lưu: VT.                                                                  

TL. CHỦ TỊCH 
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 
 

Hoàng Nghĩa Thực 
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