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Lạng Sơn, ngày 15 tháng 5 năm 2018 

 
GIẤY MỜI 

Về việc dự Hội nghị tập huấn Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg  
và Quyết định số 55/2016/QĐ-TTg năm 2018 

 

Thực hiện Giấy mới  số 445/GM-STTTT ngày 08 tháng 5 năm 2018 của 
Sở Thông tin và Truyền thông, về việc tổ chức Hội nghị tập huấn Quyết định số 
45/2016/QĐ-TTg và Quyết định số 55/2016/QĐ-TTg năm 2018. 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn mời các thành phần tham dự tập 
huấn như sau:  

1. Thành phần: 

- Lãnh đạo Văn phòng Sở; Công chức phụ trách Bộ phận Tiếp nhận và 
trả kết quả Văn phòng Sở; 

- Công chức, viên chức phụ trách Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả các 
đơn vị: Chi cục Kiểm Lâm, Chi cục Thú y, Chi cục Bảo vệ thực vật, Chi cục 
Phát triển nông thôn, Chi cục Quản lý chất lượng NLS và Thủy sản, Chi cục 
Thủy Lợi; BQL Rừng đặc dụng Hữu Liên. 

2. Nội dung tập huấn: 

- Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính 
phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch 
vụ bưu chính công ích và Quyết định số 55/2016/QĐ-TTg ngày 26/12/2016 của 
Thủ tướng Chính phủ về mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước. 

- Các Thông tư hướng dẫn chi tiết thi hành Quyết định 45/2016/QĐ-TTg 
và Quyết định 55/2016/QĐ-TTg. 

- Trao đổi và giải đáp thắc mắc của các đại biểu. 

3. Thời gian: 01 ngày, bắt đầu từ 08 giờ 00 phút (thứ 5) ngày 17/5/2018.  

4. Địa điểm: Tại hội trường tầng 2 nhà C, Nhà khách Tỉnh ủy phường 
Chi Lăng - Thành phố Lạng Sơn. 

Kính mời các đồng chí đến dự đúng thành phần, thời gian, địa điểm 
trên./. 

 

 
Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 
- Lãnh đạo sở; 
- Lưu VT. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 
 

 
Lý Việt Hưng 
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