
UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 51 /GM-UBND Lai Châu, ngày 26 tháng 5 năm 2020

GIẤY MỜI
Tọa đàm phân tích, đánh giá các chỉ số: PAR INDEX, PCI cấp tỉnh năm 2019 và 
hoạt động của Trung tâm phục vụ hành chính công; Công bố chỉ số cải cách hành 

chính của các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thành phố năm 2019

Đe phân tích, đánh giá những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và đưa ra 
nhũng giải pháp nâng cao, cải thiện Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) 
và Chỉ số năng lực canh tranh (PCI) cấp tỉnh trong thời gian tới. ƯBND tỉnh 
kính mời đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố 
dự Tọa đàm trực tuyến phân tích, đánh giá Chỉ số PAR INDEX, PCI cấp tỉnh 
năm 2019 và hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; công bố 
Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành tỉnh, Uỷ ban nhân dân các 
huyện, thành phố.

1. Thành phần

a. Tại điểm cầu tỉnh:

- Lãnh đạo UBND tỉnh.

- Đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh (có danh sách kèm theo).

- Đại diện lãnh đạo: Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh; Hội doanh nhân trẻ tỉnh; 
Bưu điện tỉnh.

- Thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Hội đồng thẩm định xác định 
Chỉ số cải cách hành chính tỉnh.

- 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.

- Cổng Thông tin điện tử tỉnh.
b. Tại điểm cầu các huyện, thành phố:

- Lãnh đạo UBND các huyện, thành phố.
- Trưởng các phòng, ban chuyên môn và đơn vị thuộc UBND các huyện, 

thành phố.
2. Thòi gian: 14 giờ 00’, Thứ tư, ngày 27/5/2020.



3. Địa điểm:
a. Điểm cầu tỉnh: Phòng họp trực tuyến số 10, Trung tâm Hội nghị - Văn 

hóa tỉnh Lai Châu.
h. Điểm cầu các huyện, thành phố: Do Uỷ ban nhân dân các huyện, 

thành phố bố trí.
Tài liệu buổi Tọa đàm: Đề nghị 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 tham dự đúng thành phần và thời gian./.

Nơi nhận: TL. CHỦ TỊCH
- Như thành phần;
- Chủ tịch UBND tỉnh; (b/c)
- Phòng QTTV. TT TH-CB;
- Lưu: VT, KSTT.

Vũ Huy Hòa

Ký bởi: ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu 
Ngày ký: 26-05-2020 09:01:31 +07:00
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DANH SÁCH
Cơ QUAN GỦÌ GIẤY MỜI THAM Dự TỌA ĐÀM

--------------------------- L----------- 1 Z ĩ Z—I—Z-------- '---------------Z——L—Tĩ—X(Các cơ quan, đơn vị chuân bị tham luận, phát biêu)

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 SỞYtế

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
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