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

Lạng Sơn, ngày  30 tháng 5 năm 2018 

GIẤY MỜI 
Họp Ban chỉ đạo xây dựng, thực hiện Đề án cải cách thủ tục hành chính và 
cung ứng dịch vụ công, tinh giản biên chế, sắp xếp lại tổ chức bộ máy của 

các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố 

Thực hiện chương trình công tác, đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch 
UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng, thực hiện Đề án cải cách thủ tục 
hành chính và cung ứng dịch vụ công, tinh giản biên chế, sắp xếp lại tổ chức bộ 
máy của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, triệu tập cuộc họp 
của Ban Chỉ đạo để xem xét, triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo, 
cụ thể: 

1. Thành phần: 

- Đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ 
đạo, Chủ trì; 

- Đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban 
thường trực Ban Chỉ đạo; 

- Các thành viên Ban Chỉ đạo (được thành lập theo Quyết định số 394-
QĐ/TU ngày 08/9/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn); 

- Mời đại diện lãnh đạo: Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy 
quân sự tỉnh, Sở Ngoại vụ, UBND các huyện, thành phố; 

- Thành viên Tổ chuyên viên giúp việc Ban Chỉ đạo xây dựng, thực hiện 
Đề án tinh giản biên chế, sắp xếp lại tổ chức bộ máy của các sở, ban, ngành, 
UBND các huyện, thành phố (được thành lập theo Quyết định số 126/QĐ-BCĐ 
ngày 23/11/2016 của Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh); 

- Báo Lạng Sơn, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh (dự, đưa tin). 

2. Thời gian: Một buổi, từ 8 giờ 00’ ngày 06/6/2018 (thứ Tư). 

3. Địa điểm: Tại phòng họp tầng 4, trụ sở UBND tỉnh. 

4. Công tác chuẩn bị: 

a) Sở Nội vụ chuẩn bị hồ sơ dự thảo Đề án tinh giản biên chế, sắp xếp, cơ 
cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã; những người hoạt động không chuyên 
trách ở cấp xã và thôn, khối phố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, in gửi các thành 
phần dự họp; 

b) Văn phòng UBND tỉnh báo cáo tiến độ xây dựng Đề án cải cách thủ tục 
hành chính tỉnh Lạng Sơn đến năm 2020; 
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c) Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo kết quả việc xây dựng Đề án 
cung ứng dịch vụ công tỉnh Lạng Sơn; 

d) Các Thành viên Ban Chỉ đạo chuẩn bị các nội dung liên quan. 

Kính mời các đồng chí dự họp ./. 

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- C,PVP UBND tỉnh, các Phòng: NC, TH,  
 KSTTHC, HC-QT, TT THCB; 
- Lưu: VT, (TTD).          

TL. CHỦ TỊCH 
CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

 
 
 

Phùng Quang Hội 
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