
UỶ BAN NHÂN DÂN                     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 HUYỆN ĐÌNH LẬP                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

   Số: 81 /GM-UBND                                Đình Lập, ngày 11 tháng 6 năm 2018 

 
GIẤY MỜI 

Dự họp bàn thống nhất các nội dung để nâng cao Chỉ số Hiệu quả Quản trị 

và Hành chính công cấp tỉnh năm 2018 (Chỉ số PAPI) khi thực hiện 

Khảo sát, thu thập thông tin tại xã Lâm Ca và thị trấn Đình Lập 

 

Thực hiện Công văn số 488/SNV-CCHC ngày 25/5/2018 của  Sở Nội vụ 

tỉnh Lạng Sơn về việc định hướng giải pháp cụ thể tuyên truyền nội dung liên 

quan đến Chỉ số PAPI; Công văn số 1105/MTTQ-BTT ngày 01/6/2018 của Ban 

thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lạng Sơn về việc lập danh 

sách nhân khẩu triển khai dự án PAPI - 2018; 

Năm 2018, huyện Đình Lập được tiếp tục chọn làm địa điểm để khảo sát về 

Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh năm 2018 (Chỉ số PAPI), 

cụ thể là thôn Bình Lâm và thôn Pắc Vằn xã Lâm Ca, Khu 7 và Khu 8 thị trấn 

Đình Lập. Để kết quả khảo sát và thu thập thông tin về Chỉ số Hiệu quả Quản trị 

và Hành chính công cấp tỉnh năm 2018 đạt kết quả, UBND huyện Đình Lập tổ 

chức họp bàn với các nội dung cụ thể như sau: 

1. Thành phần 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện; 

 - Lãnh đạo Phòng Nội vụ; 

 - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị 

trấn Đình Lập và xã Lâm Ca; 

- Bí thư Chi bộ; Trưởng thôn, khu; Trưởng ban công tác Mặt trận thôn, khu 

của các đơn vị: Thôn Bình Lâm và thôn Pắc Vằn  xã Lâm Ca, Khu 7 và Khu 8 thị 

trấn Đình Lập (Đề nghị UBND xã, thị trấn mời). 

 2. Thời gian: Từ 08 giờ 00 phút ngày 14/6/2018. 

 3. Địa điểm: Hội trường tầng 3 Phòng Tài chính - Kế hoạch. 

4. Nội dung: Họp bàn thống nhất các nội dung để nâng cao Chỉ số Hiệu 

quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh năm 2018 (Chỉ số PAPI) khi thực hiện 

Khảo sát, thu thập thông tin tại xã Lâm Ca và thị trấn Đình Lập. 

5. Chuẩn bị tài liệu: Phòng Nội vụ có trách nhiệm chuẩn bị các tài liệu có 

liên quan cho các thành phần dự họp. 
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 Nhận được giấy mời, đề nghị các đồng chí đến dự họp đúng thành phần, 

thời gian, địa điểm quy định./. 

 

 
Nơi nhận:  
- Như thành phần;                                                   
- VP HĐND và UBND huyện;                                                                            

- Lưu: VT. 

                                                        

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Ninh Thu Giang 

 

         


