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GIẤY MỜI 

Họp xem xét dự thảo Chương trình hành động  

của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW, ngày 

27/9/2019 của Bộ Chính trị; dự thảo Quy chế quản lý văn bản điện tử  

và Quy chế quản lý, sử dụng chứng thư số, chữ ký số chuyên dùng 
 

 

Thực hiện Chương trình công tác của UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Long 

Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức họp chuyên đề xem xét các dự thảo do Sở 

Thông tin và Truyền thông trình như sau:  

1. Thành phần 

- Đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Chủ trì; 

- Mời đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 

- Đại diện lãnh đạo các sở, ngành, cơ quan: Thông tin và Truyền thông, 

Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Nội 

vụ, Khoa học và Công nghệ, Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và 

Xã hội, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Tư pháp, Công an tỉnh, Văn phòng 

UBND tỉnh, UBND thành phố Lạng Sơn, UBND huyện Cao Lộc. 

2. Nội dung 

Xem xét dự thảo các văn bản sau: 

- Dự thảo Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện 

Nghị quyết số 52-NQ/TW, ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ 

trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; 

- Dự thảo Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử 

giữa các cơ quan, đơn vị trong hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Lạng Sơn; 

- Dự thảo Quy chế quản lý và sử dụng chứng thư số, chữ ký số chuyên 

dùng trong các cơ quan nhà nước tỉnh Lạng Sơn. 

3. Thời gian: Từ 07 giờ 30 phút, ngày 13/02/2020 (thứ Năm). 

4. Địa điểm: Tại phòng họp trực tuyến tầng 3, trụ sở UBND tỉnh. 

5. Tổ chức thực hiện: 

- Giao Sở Thông tin và Truyền thông chuẩn bị hồ sơ, tài liệu liên quan và 

gửi tài liệu đến các thành phần dự họp chậm nhất trong buổi sáng ngày 

12/02/2020. 

- Đề nghị các thành phần dự họp chủ động nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị ý 
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kiến phát biểu tại cuộc họp. 

Trân trọng kính mời các thành phần tham dự./. 
 

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- CPVP UBND tỉnh, các Phòng:  

  KG-VX, TH, HC-QT, TH-CB; 

- Lưu: VT, KG-VX (NTH). 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 
 

 

 

Nguyễn Văn Hà 
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