
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CAO LỘC 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
Số:           /GM-VP Cao Lộc, ngày       tháng 4 năm 2020 

 
GIẤY MỜI 

Họp thống nhất kết quả rà soát để đề xuất cắt giảm thời hạn giải quyết  

thủ tục hành chính theo Đề án cải cách của tỉnh Lạng Sơn 

 

Thực hiện Kế hoạch số 83/KH-UBND ngày 05/3/2020 của Ủy ban nhân dân huyện 

về rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2020 trên địa bàn huyện Cao Lộc; Ủy ban nhân 

dân huyện mời các thành phần tham gia họp thống nhất kết quả rà soát để đề xuất cắt giảm 

thời hạn giải quyết TTHC theo Đề án cải cách của tỉnh Lạng Sơn, cụ thể như sau: 

1. Thành phần mời 

- Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện: Chủ trì cuộc họp; 

- Đại diện lãnh đạo hoặc 01 chuyên viên các phòng chuyên môn: Tài chính - Kế 

hoạch; Tài nguyên và Môi trường; Kinh tế và Hạ tầng; Lao động, TBXH - Dân  tộc; Văn 

hóa và Thông tin; Nông nghiệp và PTNT; Tư pháp; Giáo dục và Đào tạo; 

- Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND huyện (phụ trách cải cách TTHC) 

2. Thời gian:  14 giờ, ngày 07/4/2020. 

3. Địa điểm: Phòng họp số 1, trụ sở Ủy ban nhân dân huyện. 

4. Công tác chuẩn bị: 

Các phòng chuyên môn gửi báo cáo của đơn vị về kết quả rà soát để đề xuất cắt 

giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính theo Đề án cải cách của tỉnh (qua Văn phòng 

HĐND và UBND huyện) trên VNPT-iOffice trước 14 giờ ngày 06/4/2020 theo đúng 

yêu cầu tại Công văn đôn đốc số 666/UBND-VP ngày 03/4/2020 của UBND huyện. 

UBND huyện giao Văn phòng HĐND và UBND huyện tổng hợp báo cáo của các 

phòng chuyên môn, UBND các xã, thị trấn và lập phương án đề xuất cắt giảm thời hạn 

giải quyết TTHC theo yêu cầu đặt ra (cắt giảm tối thiểu 30% thời hạn giải quyết các 

TTHC); Trình bày và thống nhất tại cuộc họp. 

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

 
 

Nơi nhận:                                                                                               
- Như thành phần mời; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- CPVP; 

- Lưu: VT 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Hứa Anh Tuấn 
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