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GIẤY MỜI 

Họp tham gia ý kiến dự thảo Đề án "Cải thiện, nâng cao chất lượng hiệu 

quả tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh và tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, 

xã - Giai đoạn 2021-2025”. 

 

Thực hiện Nghị quyết số 46/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc thông qua kế hoạch tổ chức các kỳ họp Hội 

đồng nhân dân tỉnh năm 2020, Văn phòng UBND tỉnh tổ chức họp để lấy ý kiến 

tham gia dự thảo Đề án: "Cải thiện, nâng cao chất lượng hiệu quả tiếp nhận và 

trả kết quả thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và tại 

bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, xã - Giai đoạn 2021-2025”. Văn 

phòng UBND tỉnh trân trọng kính mời: 

1. Thành phần mời: 

- Lãnh đạo Văn phòng các Sở, Ban ngành. 

- Lãnh đạo Văn phòng UBND các huyện, thị xã và thành phố. 

- Lãnh đạo Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. 

2. Thời gian và địa điểm:  

- Thời gian: Một buổi, vào lúc 14 giờ 00 phút, ngày 18/02/2020 (thứ 3). 

- Địa điểm: Tại trụ sở UBND tỉnh Quảng Trị. 

(Xin gửi kèm dự thảo Đề án)  

Kính đề nghị các đơn vị tham gia đầy đủ. 

 

 

 Nơi nhận:  
- Như thành phần mời; 

- Lãnh đạo VP UBND tỉnh; 

- Phòng QTTV (bố trí phòng họp); 

- Lưu: VT, HCTH. 

 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Lê Hữu Phước 
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