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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LAI CHÂU 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
Số:            /GM-UBND 

 

     

 Lai Châu, ngày        tháng 6 năm 2020  

 

GIẤY MỜI 

Hội nghị Tổng kết công tác cải cách hành chính  

tỉnh Lai Châu giai đoạn 2011-2020 và phương hướng, nhiệm vụ  

cải cách hành chính giai đoạn 2021-2030 

 

 

 Thực hiện Kế hoạch số 446/KH-UBND ngày 06/3/2020 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Tổng kết công tác cải cách hành chính tỉnh Lai Châu giai đoạn 2011-

2020 và phương hướng, nhiệm vụ cải cách hành chính tỉnh Lai Châu giai đoạn 

2021-2030. UBND tỉnh trân trọng kính mời đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành 

tỉnh, UBND các huyện, thành phố dự Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành 

chính tỉnh Lai Châu giai đoạn 2011-2020, định hướng giai đoạn 2021-2020.  

Hội nghị do đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng 

Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh chủ trì. 

1. Thành phần 

  - Đại diện Thường trực Tỉnh ủy. 

 - Đại diện Thường trực HĐND tỉnh. 

 - Lãnh đạo UBND tỉnh.  

- Thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo cải cách hành 

chính tỉnh. 

- Thủ trưởng các sở, ban, ngành và Chánh Văn phòng (Trưởng phòng tổ  

chức hành chính) thuộc sở, ban, ngành tỉnh (có danh sách kèm theo). 

- Văn phòng UBND tỉnh: Đại diện lãnh đạo Văn phòng, Trung tâm Phục 

vụ hành chính công tỉnh và phòng Kiểm soát thủ tục hành chính. 

 - Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Trưởng phòng Nội vụ thuộc 

UBND các huyện, thành phố. 

 - Các tập thể, cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng tại Hội nghị. 
 - Phóng viên Báo Lai Châu, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Thông tấn 

xã Việt Nam thường trú tại tỉnh Lai Châu, Cổng Thông tin điện tử tỉnh. 

 
2. Thời gian: 08h00', thứ 5 ngày 25/6/2020. 
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3. Địa điểm: Phòng họp trực tuyến số 10, Trung tâm Hội nghị văn hóa tỉnh 

Lai Châu. 

4. Đề nghị 

- Các đơn vị được giao tham luận tại Hội nghị (theo danh sách đính kèm) 

chuẩn bị nội dung tham luận ngắn gọn, trọng tâm, xúc tích. 

- Về tài liệu Hội nghị tổng kết: Các đại biểu khai thác tại địa chỉ 

http://laichau.gov.vn mục “Tài liệu hội nghị” để nghiên cứu, tham gia.  

Thừa lệnh Chủ tịch UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh trân trọng kính 

mời các đồng chí đến dự họp đúng thành phần và thời gian./.  

 
Nơi nhận: 
- Như thành phần; 

- Chủ tịch UBND tỉnh; (b/c) 

- Phòng QTTV, TT TH-CB; 

- Lưu: VT, KSTT. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Vũ Huy Hòa 

 

http://laichau.gov.vn/
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DANH SÁCH THAM LUẬN TẠI HỘI NGHỊ 

 

Stt Đơn vị tham luận Nội dung tham luận 

1 
Sở Thông tin và Truyền 

thông 

Giải pháp nâng cao hiệu quả việc ứng 

dụng công nghệ thông tin vào hoạt động 

trong các cơ quan hành chính nhà nước 

2 Sở Giáo dục và Đào tạo 

Hiệu quả cung cấp và sử dụng dịch vụ 

công trực tuyến mức độ 3, 4 trong quá 

trình giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính 

3 Sở Tư pháp 

Những khó khăn, vướng mắc và giải pháp 

triển khai có hiệu quả công tác cải cách 

thể chế trên địa bàn tỉnh 

4 Sở Tài chính 
Giải pháp nâng cao hiệu quả cải cách tài 

chính công trên địa bàn tỉnh 

5 UBND thành phố Lai Châu 
Công tác chỉ đạo điều hành cải cách thủ 

tục hành chính 

6 UBND huyện Tân Uyên 

Giải pháp cải cách tổ chức bộ máy nhà 

nước trong quá trình thực hiện Nghị quyết 

18,19 của Ban chấp hành Trung ương. 

7 UBND huyện Sìn Hồ 
Giải pháp nâng cao chỉ số hiệu quả quản 

trị hành chính công cấp tỉnh (PAPI) 
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DANH SÁCH  

CƠ QUAN GỬI GIẤY MỜI THAM DỰ HỘI NGHỊ 

STT CƠ QUAN, ĐƠN VỊ GHI CHÚ 

1 Sở Nội vụ  

2 Sở Tư pháp  

3 Sở Giáo dục và Đào tạo  

4 Sở Kế hoạch và Đầu tư  

5 Sở Tài chính  

6 Sở Công thương  

7 Sở Thông tin và Truyền thông  

8 Sở Tài nguyên và Môi trường  

9 Sở Xây dựng  

10 Sở Lao động Thương binh và Xã hội  

11 Sở Khoa học và Công nghệ  

12 Thanh Tra tỉnh  

13 Sở Giao thông Vận tải  

14 Sở Y tế  

15 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  

16 Sở Ngoại vụ  

17 Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch  

18 Ban Dân tộc  

19 Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng  

20 Chi Cục Hải quan cửa khẩu Ma Lù Thàng  

21 Công an tỉnh Lai Châu  

22 Cục Quản lý thị trường   
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23 Cục Thuế tỉnh Lai Châu  

24 Kho bạc Nhà nước tỉnh Lai Châu  

25 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh 

Lai Châu 
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