
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN HỮU LŨNG 

––––– 

Số:        /GM-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

Hữu Lũng, ngày 30  tháng 12 năm 2021 
 

 

GIẤY MỜI 

Họp thống nhất nội dung trong việc chấm điểm xác định  

Chỉ số Cải cách hành chính và đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện  

nhiệm vụ của UBND huyện Hữu Lũng 
_____________________________________________________ 

 

 Thực hiện Quyết định số 2281/QĐ-UBND ngày 21/11/2021 của UBND 

tỉnh Lạng Sơn ban hành Quy định xác định Chỉ số Cải cách hành chính các Sở, 

ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lạng 

Sơn; Quyết định số 2280/QĐ-UBND ngày 21/11/2021 của UBND tỉnh Lạng 

Sơn ban hành Quy định về đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện nhiệm vụ hằng 

năm đối với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Ủy ban nhân dân 

huyện tổ chức họp thống nhất nội dung và điểm chấm trong xác định chỉ số Cải 

cách hành chính và đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện nhiệm vụ của huyện với 

thành phần, thời gian, địa điểm như sau: 

1. Thành phần: 

-  Đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện; 

-  Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; 

-  Trưởng phòng Nội vụ huyện; 

-  Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện; 

-  Chánh Thanh tra huyện; 

-  Trưởng Phòng Tư pháp huyện; 

-  Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin huyện. 

 Lưu ý: Mỗi phòng cử thêm 01 chuyên viên phụ trách công tác Cải cách 

hành chính của đơn vị. Ngoài ra chuẩn bị các nội dung liên quan đã Thông báo 

tại Văn bản số 1806/UBND-NV ngày 06/12/2021 của UBND huyện về việc 

phân công cung cấp tài liệu kiểm chứng; Văn bản số 206/NV ngày 

24/12/2021của phòng Nội vụ về việc  đánh giá Chỉ số CCHC trên phần mềm. 

2. Thời gian, địa điểm: 

- Thời gian: 13 giờ 40 phút, ngày 31 tháng 12 năm 2021 (Thứ Sáu). 

- Địa điểm: Tại phòng họp tầng 2, nhà 2 tầng, Trụ sở UBND huyện Hữu 

Lũng. 

Kính mời các đồng chí đến dự họp đúng thời gian, địa điểm trên./. 
 

Nơi nhận: 

- Như thành phần mời; 

- Lưu: VT. 

 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

Phạm Ngọc Thủy 
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