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GIẤY MỜI 

 

  Căn cứ Quyết định số 175/QĐ-UBND, ngày 10/02/2020 của Chủ tịch 

UBND huyện về việc thành lập Tổ công tác theo dõi, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn và công tác cải cách hành chính.  Tổ công tác 175 tổ chức họp với các 

nội dung, thành phần cụ thể như sau: 

I. Nội dung 1: Thông qua dự thảo Quyết định Ban hành Quy chế hoạt động 

của Tổ công tác theo dõi, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và công tác cải 

cách hành chính; báo cáo kết quả thực hiện chỉ số CCHC 6 tháng đầu năm 2020. 

1. Thành phần:  

- Ông Hoàng Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND huyện: Tổ trưởng; 

- Trưởng phòng Nội vụ huyện: Tổ phó Thường trực; 

- Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện: Tổ phó; 

- Các thành viên Tổ công tác theo Quyết định số 175/QĐ-UBND ngày 

10/02/2020 của Chủ tịch UBND huyện. 

2. Thời gian, địa điểm: 

- Thời gian: Từ 14 giờ, 00 phút,  ngày 31/8/2020 

- Địa điểm: Tại Phòng họp số 1, trụ sở HĐND và UBND huyện. 

II. Nội dung 2: Rà soát TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện, 

cấp xã đã được Chủ tịch UBND tỉnh công bố. 

1. Thành phần:  

- Lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND huyện và chuyên viên phụ trách 

lĩnh vực; 

- Lãnh đạo các phòng và chuyên viên lĩnh vực: Nội vụ, Tư pháp, Tài chính -

Kế hoạch, Tài nguyên và Môi trường, Lao động Thương binh, Xã hội - Dân tộc, 

Văn hóa và Thông tin, Kinh tế và Hạ tầng, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; 

Giáo dục và Đào tạo; Thanh tra;  

- Lãnh đạo và công chức các xã, thị trấn: Cao Lộc, Yên Trạch, Hợp Thành 

Gia Cát. 

2. Thời gian, địa điểm: 

- Thời gian: Từ 16 giờ, 00 phút,  ngày 31/8/2020 

- Địa điểm: Tại Phòng họp số 1, trụ sở HĐND và UBND huyện. 
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(Gửi kèm dự thảo Quyết định Ban hành Quy chế hoạt động của Tổ công 

tác; báo cáo kết quả thực hiện chỉ số CCHC 6 tháng đầu năm 2020 kèm the; danh 

mục và Thông báo TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện, cấp xã đề 

nghị các thành viên dự họp nghiên cứ trước để góp ý trong cuộc họp). 

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

Nơi nhận:                                                                          

- Như thành phần mời; 

- CT, các PCT UBND huyện (B/cáo);  

- C,PVP; 

- Lưu: VT. 

 

 KT. TỔ TRƯỞNG 

TỔ PHÓ 

 

 

 

 

 

Chánh văn phòng HĐND và UBND 

Hứa Anh Tuấn 
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