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Số: 476 /GM-UBND    Lạng Sơn, ngày 06 tháng 12 năm  2019 
 

GIẤY MỜI  
Dự Lễ khai trương Cổng Dịch vụ công quốc gia 

 

Thực hiện Công điện số 1346/CĐ-VPCP ngày 03/12/2019 của Văn phòng 
Chính phủ về việc mời dự Lễ khai trương Cổng Dịch vụ công quốc gia (hình 
thức trực tuyến), UBND tỉnh trân trọng kính mời các đồng chí dự Lễ khai trương 
như sau:  

1. Thành phần: 

- Đại diện Lãnh đạo Hội đồng nhân dân tỉnh; 

- Đại diện Lãnh đạo UBND tỉnh;  

- Đại diện Lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh; 

- Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh; 

- Đại diện lãnh đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh; đại diện lãnh đạo VNPT 
Lạng Sơn; Viettel Lạng Sơn; Bưu điện tỉnh;  

- Đại diện Lãnh đạo UBND các huyện, thành phố; 

- Mời 30 Doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh (Giao Sở Kế hoạch và 
Đầu tư chủ trì, phối hợp với Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh mời);  

- Mời 20 người dân trên địa bàn thành phố (Giao UBND thành phố Lạng 
Sơn mời);  

- Lãnh đạo Trung tâm Phục vụ hành chính công, Trung tâm Tin học  
Công báo, Phòng Khoa giáo - Văn xã; Lãnh đạo và công chức Phòng Kiểm 
soát thủ tục hành chính, Văn phòng UBND tỉnh. 

2. Thời gian: 14 giờ 00, ngày 09 tháng 12 năm 2019 (thứ Hai). 

3. Địa điểm: Hội trường tầng 3 trụ sở Sở Thông tin và Truyền thông, 
số 01 Mai Thế Chuẩn, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn.  

4. Tổ chức thực hiện 

a) Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Trung tâm 
Tin học - Công báo (Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh), Viễn thông Lạng Sơn 
chuẩn bị các điều kiện về kỹ thuật phục vụ trực tuyến Lễ khai trương Cổng 
Dịch vụ công quốc gia; gửi danh sách lãnh đạo xác nhận tham dự qua hộp thư 
điện tử cuckstthc@chinhph.vn trước 14 giờ, ngày 08 tháng 12 năm 2019 để 
báo cáo Thủ tướng Chính phủ. 
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Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì chuẩn bị phòng họp, phối hợp với 
các cơ quan, đơn vị liên quan chủ động liên hệ chuẩn bị tài liệu in đủ số 
lượng, phát cho các đại biểu tham dự và chuẩn bị ý kiến phát biểu của Lãnh 
đạo UBND tỉnh tham dự Lễ khai trương Cổng Dịch vụ công quốc gia.  

b) Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, 
các cơ quan liên quan chuẩn bị các nội dung liên quan, phòng họp. 

c) Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Hiệp hội doanh 
nghiệp tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên mời đại diện 30 doanh nghiệp đóng 
trên địa bàn tỉnh tham dự Lễ khai trương Cổng Dịch vụ công quốc gia theo yêu 
cầu tại Công điện số 1346/CĐ-VPCP ngày 03/12/2019 của Văn phòng Chính 
phủ. 

d) Giao UBND thành phố Lạng Sơn mời 20 đại diện người dân trên địa 
bàn thành phố Lạng Sơn tham dự Lễ khai trương Cổng Dịch vụ công quốc gia 
theo yêu cầu tại Công điện số 1346/CĐ-VPCP ngày 03/12/2019 của Văn phòng 
Chính phủ. 

(Gửi kèm Công điện số 1346/CĐ-VPCP ngày 03/12/2019 của Văn 
phòng Chính phủ) 

UBND tỉnh trân trọng kính mời các thành phần tham dự Hội nghị./. 

 

Nơi nhận:  
- Như thành phần mời;                                                
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Báo LS, Đài PTTH tỉnh (đưa tin); 
- C, PVP UBND tỉnh,  
  Các phòng: TH, KSTTHC, HC-QT, TH-CB;  
- Lưu: VT, KSTTHC (ĐVH). 

TL. CHỦ TỊCH 
 CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

 
 
 

 
Phạm Hùng Trường 
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