
UBND THANH PHO HA NQI 
S LAO BONG - 

THU €NG BINH vA xA HOI 

CONG HOA xA HOt CHU NGHiA VIET NAM 
Bçic Ip  - Tu' do - Hanh phóc 

   

S: G32-/TB-SLDTBXH Ha Nôi, ngày 30 tháng4'Lnàm 2021 

THÔNG BAO 

V/v To ch.rc Hçui nghj dôi thoi triyc tuyên vó'i cá nhân, to chu'c ye 
thu tuic hành chInh và giãi quyêt thu tuic hành chInh nãm 2021 

Th?c hin Quyt djnh s 5743/QD-UBND ngày 29/12/2020 cüa UBND 
thành ph Ha Ni v vic ban hành K hotch cái cách hành chInh nhà nuóc nám 
2021 cüa thành phô Ha Ni; Kê hotch s 468/KH-SLDTBXH ngày 26/01/2021 
cüa Sâ Lao dng - Thumg binh và Xã hi quy djnh v cái cách hành chInh nàm 
2021, S Lao dng - Thuorng binh và Xã hi Ha Ni t chüc Hi nghj dôi thoii 
tnrc tuyn vi cá nhân, t chüc v thu tiic hành chInh và giãi quyt thu tiic hânh 
chinh näm 2021. 

S Lao dng - Thu€ing binh và Xã hi trân tr9ng thông báo dê các các nhân, 
t chtrc có nhu cu däng k tham di,r Hi nghj. 

Thôi gian: 8h30 ngày 08 tháng 12 näm 2021 (thir tis) 

HInh thuc to ch.rc Hi nghj: Trirc tuyên 

Ni dung dôi thoii: 

- Trao di, tháo g nhtrng khó khän, vuàng mac ye các van d có lien quan 
dn quy djnh TTHC, giâi quyt TTHC và vic thirc hin djch vii cong trirc tuyn 
mirc 3, mirc 4 trén tt cã các linh virc thuc them quyn quân l và giãi quyt cüa 
Sâ Lao dng - Thucmg binh và Xã hi. 

- Thâo luân, tip thu các kin nghj, d xut nhim câi thin, nâng cao chat 
luçing giâi quyt TTHC; các sang kin, câi cách TTHC; các giâi pháp nhàm triM 
khai thirc hin djch vii cong trirc tuyM müc 3, mirc 4. 

Thành phân S& Lao dng — Thuro'ng binh và Xã hi tham gia Hôi ngh: 

- Dai diên lãnh dao Si. 

- Dti din lãnh dto các phông chuyên mOn, nghip vii Si; Chi c11c Phông, 
chng T n?n  xã hi; Trung tam djch vçi vic lam; cOng chirc B phn Mt cüa cüa 
S và chuyên viên các phông, dorn vi lien quan dn ni dung di thoai CCHC. 

* Luru y: Hi nghj trijc tuyM trén phn mm ZOOM Cloud Meetings. D 
thain dir Hi nghj trirc tuyM, ngi.rYi dir b trI may tInh ho.c thit bj di dng có 
micro và camera d trao di. 
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Các cá nhân, t chirc có nhu cu tham dir Hi nghj, vui lông lien h s din 
thoai: 0974383633 (gap  dlc Phuong) tnrâc ngày 07/12/202 1 d ht.ró'ng dn each 
thirc tham gia Hi nghj. 

Trân trQng thông báoi. 

Noinhân: 
- Các to churc, cá nhân; 
- Website cOa Sâ LDTBXH; 
- Ltru: VT, VPTH. 

 

Nguyn Quôc Khánh 
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