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GIẤY MỜI 
Tập huấn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính 

 
  

    Thực hiện Kế hoạch số 222/KH-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2018 của 
UBND huyện Hữu Lũng về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019 
trên địa bàn huyện Hữu Lũng. UBND huyện tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp 
vụ kiểm soát thủ tục hành chính với thành phần, thời gian, địa điểm 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 
TTHC) các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện; 

- Đại diện lãnh đạo và cán bộ đầu mối phụ trách công tác kiểm soát TTHC 
Văn phòng HĐND và UBND huyện; 

 - Đại diện lãnh đạo UBND xã, thị trấn; 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. Thời gian, địa điểm 

- Thời gian: 01 ngày, khai mạc 8 giờ 00 phút, ngày 10 tháng 4 năm 2019. 

- Địa điểm: Tại Hội trường tầng 4, trụ sở UBND huyện Hữu Lũng. 

Lưu ý: Đề nghị cán bộ đầu mối kiểm soát TTHC: Các cơ quan, đơn vị, 
UBND cấp xã mang theo máy tính xách tay để thực hành trên máy. 

Trân trọng kính mời các đại biểu tới dự đúng thời gian, địa điểm nêu 
trên./. 

                                                                     
Nơi nhận:                                                                                    
- Như thành phần mời;                                                 
- Lưu: VT.                                                                 
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