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GIẤY MỜI 

Họp Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Lạng Sơn 
 

Thực hiện Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện 
tử tỉnh Lạng Sơn (Ban Chỉ đạo), Ban Chỉ đạo tổ chức cuộc họp xem xét dự thảo 
Đề án xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Lạng Sơn và một số nội dung hoạt 
động của Ban Chỉ đạo trong năm 2019, cụ thể như sau: 

1. Thành phần 

- Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo - Chủ trì; 

- Thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo (Quyết định số 
2356/QĐ-UBND ngày  19/11/2018 của UBND tỉnh; Quyết định số 166/QĐ-
BCĐ ngày 24/12/2018 của Trưởng Ban Chỉ đạo); 

- Đại diện lãnh đạo và phòng chuyên môn của Sở Thông tin và Truyền 
thông, Văn phòng UBND tỉnh. 

2. Thời gian: 08 giờ 00 phút, ngày 11/3/2019 (thứ Hai). 

3. Địa điểm: Phòng họp trực tuyến tầng 3, trụ sở UBND tỉnh. 

4. Nội dung: Xem xét các nội dung sau: 

- Dự thảo Đề án xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Lạng Sơn. 

- Xây dựng trục liên thông, tích hợp dữ liệu LGSP của tỉnh. 

- Nâng cấp Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh Lạng Sơn. 

- Cơ chế quản lý đầu tư các ứng dụng CNTT trên địa bàn tỉnh. 

5. Tổ chức thực hiện 

- Sở Thông tin và Truyền thông (cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo) chủ trì, 
phối hợp các cơ quan liên quan chuẩn bị tài liệu phục vụ cuộc họp. 

- Các thành viên dự họp nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị ý kiến tham gia. 

(Kèm theo dự thảo Đề án xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Lạng Sơn). 

 Kính mời các thành phần tham dự./. 
 

 

Nơi nhận:  
- Như  thành phần mời; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Báo LS, Đài PTTH tỉnh, Cổng TTĐT (đưa tin); 
- C, PVP UBND tỉnh, 
các phòng: KGVX, TH, HC-QT, THCB; 
- Lưu: VT, KGVX (LHH).     

TL. CHỦ TỊCH 
CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

 
 

 
Phùng Quang Hội 

 




