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GIẤY MỜI 

Họp thống nhất đưa thủ tục chính thuộc ngành dọc Trung ương đóng trên 
địa bàn tỉnh ra thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công 

 
Thực hiện Thông báo số 55/TB-UBND ngày 13/02/2019 của UBND tỉnh 

thông báo kết luận của đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại 
buổi kiểm tra tình hình triển khai nhiệm vụ đầu năm 2019 của Trung tâm Phục vụ 
hành chính công tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh tổ chức cuộc họp như sau: 

1. Thành phần: 

- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh - Chủ trì; 

- Đại diện lãnh đạo các cơ quan: Công an tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Bảo hiểm xã 
hội tỉnh; 

- Lãnh đạo các Phòng thuộc Văn phòng UBND tỉnh: Kiểm soát thủ tục hành 
chính, Nội chính, Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh. 

2. Thời gian: 14 giờ 00 phút, ngày 06 tháng 3 năm 2019 (thứ Tư). 

3. Địa điểm: Tại phòng họp A3, Văn phòng UBND tỉnh. 

4. Nội dung: Xem xét, thống nhất các thủ tục hành chính thuộc thẩm 
quyền giải quyết của các cơ quan thuộc ngành dọc Trung ương đóng trên địa bàn 
đưa ra thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. 

5. Công tác chuẩn bị 

- Giao Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh chuẩn bị các tài liệu phục 
vụ cuộc họp. 

- Đề nghị các cơ quan đề xuất các thủ tục đủ điều kiện đưa ra thực hiện tại 
Trung tâm, gửi báo cáo đến Văn phòng UBND tỉnh trước ngày 04/3/2019. 

Văn phòng UBND tỉnh trân trọng kính mời các đồng chí trong thành phần 
tham dự đúng thời gian, địa điểm trên./. 

 

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- C, PVP UBND tỉnh,  
 các Phòng: KSTTHC, NC, HC-QT, TTHCC; 

- Lưu: VT, ĐTA. 

CHÁNH VĂN PHÒNG 
 
 

 
 
 
 
 
 

Phùng Quang Hội 
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