
UBND TỈNH KHÁNH HÒA 

           VĂN PHÒNG 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 848 /GM-VPUBND                  Khánh Hoà, ngày 24 tháng 10 năm 2019 

 

GIẤY MỜI HỌP 

 

Văn phòng UBND tỉnh Khánh Hòa trân trọng kính mời các đại biểu đến dự 

cuộc họp về học tập, trao đổi kinh nghiệm với Đoàn công tác Văn phòng UBND tỉnh 

Quảng Bình về công tác cải cách thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một 

cửa liên thông. 

1. Thành phần: 

- Đại diện các Sở: Nội vụ, Thông tin và Truyền thông. 

- Đại diện Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh. 

- Phòng Xây dựng Nhà đất, Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính, Phòng 

Tổng hợp (Văn phòng UBND tỉnh). 

2. Nội dung: Học tập, trao đổi kinh nghiệm với Đoàn công tác Văn phòng 

UBND tỉnh Quảng Bình về công tác cải cách TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một 

cửa liên thông.  

3. Thời gian: 9 giờ 00 ngày 25/10/2019. 

4. Địa điểm: Phòng họp 1-Văn phòng UBND tỉnh (số 01 Trần Phú, thành 
phố Nha Trang) 

Đề nghị các đại biểu dự Hội nghị đầy đủ, đúng giờ. 

(Gửi kèm Văn bản số 3786/VPUBND-KSTT ngày 15/10/2019 của Văn phòng 

UBND tỉnh Quảng Bình về việc tạo điều kiện cho Đoàn Công tác đi học tập, trao 
đổi kinh nghiệm)./.  

 

  Nơi nhận: 

- Như thành phần dự họp; 

- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c); 

- Phòng QTTV (để P/h chuẩn bị); 

- Lưu: VT, LH, ĐL. 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Thiện 
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