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U'' BAN NHAN DAN
HUYN BA CHE

CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM
Dc 1p - Tir do - Hnh phüc

S:>21 /GM-UBND

Ba ChJ, ngày 10 tháng 9 nám 2021

GLAY Mfl

Th,rc hin Giy miii s 704/GM-UBND ngây 08/9/202 1 cüa UBND tinh.
Thira 1nh UBND huyn, VAn phông HDND và UBND huyn trân trçng kInh
m?yi các di biêu tham dr cuc h9p trirc tuyn do dng chI Büi VAn Kh&ng, Phó
Chü tch UBND tinh chü tn, ci the nhiz sau:
1. Ni dung: Dánh giá tInh hInh, kt qua giâi quy& h sa thu tiic hành chInh
tti Trung tam Phc vii hành chInh cong cp tinh, cp huyn và B ph.n tiêp nhn
và ha kêt qua hin di t.i UBND các xA tháng 9 nAm 2021; nhim vi, giái pháp
tr9ng tam nhüng tháng cuái nAm 2021.
2. Thôi gian: Tü 14h00' ngày 11/9/2021 (Thfr 7).
3. Dia dim: Phông h9p tang 3, tnt1 sä HDND và UBND huyn.
4. Thành phân mM:
- D/c Dinh Thj V, Phó Chü tjch Thithng trirc UBND huyn (kinh mài dr và
chz tn diem cau);
- LAnh dao các cci quan, dan vi: Co quan T chirc - Ni vi, Trung tam HCC
huyn;
- Lãnh do UBND các xä, thj tr,n.
- Can bô du mi clia Trung tam HCC huyn.
5. Uy ban nhãn dan huyn giao: Ca quan T chrc - Ni vi chü trI phi
hçip Trung tam HCC huyn nghiên cfru các vAn ban, tài 1iu h9p tt'r tinh và chuân
bj tài 1iu, báo cáo phic vii cuc hçp./.
Noinhân:
- CT, các PCT LJBND huyn (B/c);
- Nhu thành phân nii;
- VO, VI, CV-NVVP (T/h);
- Luu: VT.
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UY BAN NHAN DAN CQNG HOA xA HQI CHU NGHTA VIT NAM
Dc Ip - Tr do - Hnh phüc
TIM! QUANG NINII
So 704 /GM-UBND

Quáng Ninh, ngày 08 tháng 9 nãm 2021

GIAY ML

Thra 1nh U' ban nhân dan tinh, Van phông U' ban nhãn dan tinh kinh
m&i các dng chI tham d Hi nghj.
1. Ni dung: Dánh giá v tInh hlnh, kt qua giãi quyt h w thCi tic hành
chinh ti Trung tam Phiic vi hãnh chInh cong cp tinh, cp huyn và Do phn
tiêp nh.n và trá kêt qua hin di ti UBND cap xA 9 tháng nàm 2021; nhim vii,
giâi pháp tr9ng tam nhii'ng tháng cu& näm 2021.
2. Thôi gian: 1/2 ngày, tü 14h00, ngày 11/9/2021 (thu 7).
.
a
3. Da diem, thành phan:
3.1 Tai phông hop trii so UBND tinh:
- Dng chI Büi V Khãng, Phó Chà tch UBND tinh (KInh ma! chj trI).
- Lh do các SO, ban, ngành thuOc tirih: SO Giáo dc và Dào tao, Khoa
h9c và Cong ngh, Cong Thi.wng, Nông nghip & PTNT, Thông tin và Truyén
thông, Tu pháp, Giao thông Vn tài, Du ljch, Van hóa Th thao, Ngoi v, Tài
chinh, Y t& Lao dng Thtring binh và Xã hi, Kê hoach và DAu tu, Ni vi, Tài
nguyen và MOi truOng, Xây drng, Ban Quãn 1 Khu kinh tE, Ban Xjc tin và
F1ô trçi dãu tu, Ban Dan tôc, Ban Quãn 1 Khu kinh té Van Don, Thanh tra tinh,
Trung tam PVHCC tinh, Bào him XH, Cong an tinh, Van phông UBND tinh.
- Lãnh do Cong ty Din 1irc Quãng Ninh, Cong ty c ph.n nuOc sch
Quàng Ninh, Buu din tinh, Vin Thông Quãng Ninh.
3.2 Ti phOng h9p triic tuyn trii sO UBND các huyn, thj xã, thành phô:
- Lanh dao UBND cac huyn, thj xa, thành ph ph trãch hành chInh
cOng; Thi tnrOng ca quan To chüc — Ni vi, Giám doe Trung tam hânh chinh
cong các huyn, th xä, thành phô và can b du mi; ChO tich UBND các xã,
phuOng, thj trân (dw hQp qua fruyn hInh trztc tuyên tai 13 diem cáu try sà
U.BND các huyén, thj xâ, thành phó).
4. Uy ban nhãn dan tinh giao:
- Các sO, ban, ngành, dja phung chun bi ni dung báo cáo và các kin
phát biu t?i Hi nghj, theo Van bàn s 5989/UBND-KSTT1 ngày 31/8/2021
cüa UBND tinh.
- SO Ni vu chun bi ni dung báo cáo kt qua kim tra cong tác giái
quyêt ho sci thu tUe hành chInh.

- Trung tarn Phiic vçi hành chinh cong tinh chU In, phi hcip vOl Van phOng
UBND tinh và các co quan lien quan chun bj nôi dung báo cáo gCri các thánh phn
dr hQp chm nht ngày 9/9/2021.
- Các S&, ngành, dja phucmg d hçp thing thành phn duçrc môi; chü d)ng th!rc

Mlinh(ln:
- CT, P2 UBND tinh (d b/c);
- NhLr thành phAn mäi;
-Tnmgtàm TTTinh;
(ciphóng vien d và thai tin);
- VQ-V3, KSTTI-4, THI;
-Li.m: VT, KSTFI.
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