
ỦY BAN NHÂN DÂN 
 HUYỆN CHI LĂNG 

 

     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 142/GM-UBND Chi Lăng, ngày 24 tháng 6  năm 2019 
 

GIẤY MỜI 
Dự Hội nghị trực tuyến tập huấn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành 

chính; cải cách thủ tục hành chính; một cửa, một cửa liên thông và công 
tác tiếp công dân, phân loại, xử lý đơn của công dân năm 2019 

              

Thực hiện Giấy mời số 14/GM-VP ngày 21/6/2019 của Văn phòng 
UBND tỉnh về tổ chức hội nghị trực tuyến tập huấn nghiệp vụ kiểm soát thủ 
tục hành chính; cải cách thủ tục hành chính; một cửa, một cửa liên thông và 
công tác tiếp công dân, phân loại, xử lý đơn của công dân năm 2019. UBND 
huyện trân trọng kính mời các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện, 
UBND các xã, thị trấn tham dự Hội nghị trực tuyến, cụ thể như sau: 

1. Thành phần 

1.1. Tại điểm cầu UBND huyện: 

- Đại diện lãnh đạo UBND huyện; 

- Lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND huyện; 

- Trưởng ban và cán bộ Ban Tiếp công dân; 

- Đại diện các Phòng chuyên môn có liên quan đến TTHC; 

- Công chức đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC. 

1.2. Tại điểm cầu các xã, thị trấn: 

- Đại diện Lãnh đạo UBND xã, thị trấn; 

- Công chức đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC; 

- Các công chức cấp xã có liên quan đến thực hiện TTHC; tiếp nhận, 
phân loại, xử lý đơn của công dân. 

2. Nội dung: Tập huấn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính; cải cách 
thủ tục hành chính; cơ chế một cửa, một cửa liên thông và công tác tiếp công 
dân, phân loại, xử lý đơn của công dân (Có chương trình Hội nghị kèm theo). 

3. Thời gian: 01 buổi, khai mạc 08 giờ 00 phút, ngày 26/6/2019 (Thứ Tư).  

4. Tổ chức thực hiện 

4.1. Giao Văn phòng HĐND và UBND huyện in tài liệu tập huấn, các 
điều kiện cần thiết để tổ chức Hội nghị tại điểm cầu UBND huyện. 

(Tài liệu tập huấn được gửi kèm theo Giấy mời trên hệ thống văn 
phòng điện tử eoffice). 
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4.2. Trung tâm Viễn thông Chi Lăng chủ trì phối hợp với các điểm cầu huyện, 
xã chuẩn bị các điều kiện về kỹ thuật, đảm bảo phục vụ cuộc họp đạt kết quả. 

Thời gian kiểm tra, chạy thử đường truyền thực hiện vào 15 giờ 00 phút 
ngày 25/6/2019 và thử lại từ 07 giờ 00 ngày 26/6/2019. 

4.3. Điện lực Chi Lăng đảm bảo phương án cấp điện ổn định để phục vụ 
họp trực tuyến từ huyện đến các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. 

4.4. UBND các xã, thị trấn mời lãnh đạo, công chức dự tập huấn tại 
điểm cầu cấp xã; In, phát tài liệu tập huấn; cử cán bộ đầu mối trực tại phòng 
họp trực tuyến để phối hợp thực hiện. 

4.5. Các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện; UBND các xã, thị 
trấn lập danh sách thành phần dự Hội nghị gửi về Văn phòng HĐND và 
UBND huyện trong ngày 25/6/2019 theo địa chỉ: dlthi@langson.gov.vn. 

UBND huyện Chi Lăng trân trọng kính mời các đại biểu đến dự Hội 
nghị đúng thời gian, địa điểm trên./. 
 

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời;  
- CVP, PCVP HĐND và UBND huyện; 
- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 
KT.CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
 
 
 
 

 
Hoàng Văn Tầm 
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