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Số: 26/GM-UBND Hữu Lũng, ngày 14 tháng 02 năm 2022 

 

GIẤY MỜI 

Họp triển khai các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chỉ số hài lòng về sự phục 

vụ hành chính ( SIPAS) và chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) 

 

 UBND huyện Hữu Lũng tổ chức cuộc họp triển khai các nhiệm vụ, giải 

pháp, nâng cao chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính ( SIPAS) và chỉ số 
CCHC ( PAR INDEX), cụ thể như sau: 

1. Thành phần  

- Đại diện lãnh đạo UBND huyện; 

- Đại diện lãnh đạo và 01 chuyên viên phụ trách công tác CCHC các cơ 
quan: Văn phòng HĐND và UBND, Tài chính – Kế hoạch, Tư pháp, Văn hóa – 

Thông tin, Thanh tra, Nội vụ, Tài nguyên và Môi trường; 

- Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện; 

- Giám đốc Bưu điện huyện Hữu Lũng; 

- Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất; 

- Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Hữu Lũng. 

  2. Thời gian, địa điểm: 

- Thời gian: Từ 14 giờ 00 phút, ngày 16 tháng 2 năm 2022.  

- Địa điểm: Tại Phòng họp tầng 2, nhà 5 tầng, trụ sở UBND huyện Hữu 
Lũng. 

Lưu ý: Các cơ quan, đơn vị chuẩn bị các nội dung liên quan đến lĩnh vực 
ngành phụ trách về nội dung để tham gia ý kiến tại cuộc họp. Chuẩn bị các dự 
thảo Kế hoạch của cơ quan mình. 

 Trân trọng kính mời./. 

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

TL. CHỦ TỊCH 
CHÁNH VĂN PHÒNG 
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