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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /GM-UBND Lạng Sơn, ngày      tháng  6  năm 2020 

        

GIẤY MỜI 

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

 

Thực hiện Chương trình công tác tháng 6/2020, đồng chí Nguyễn Long 

Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức cuộc họp Ban Chỉ đạo xây dựng Chính 

quyền điện tử tỉnh Lạng Sơn (gọi tắt là Ban Chỉ đạo), cụ thể như sau: 

1. Thành phần 

- Lãnh đạo UBND tỉnh - Chủ trì; 

- Thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo (theo 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). 

2. Thời gian: 08 giờ 00 phút, ngày 17/6/2020 (thứ Tư). 

3. Địa điểm: tại phòng họp tầng 4, trụ sở UBND tỉnh. 

4. Nội dung 

- Giới thiệu kết quả triển khai Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu tỉnh Lạng 

Sơn (LGSP). 

- Xem xét dự thảo Báo cáo kết quả triển khai xây dựng chính quyền điện tử 

tỉnh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020. 

5. Tổ chức thực hiện 

- Giao Sở Thông tin và Truyền thông chuẩn bị các nội dung và tài liệu phục 

vụ cuộc họp, gửi Văn phòng UBND tỉnh chậm nhất trong sáng ngày 16/6/2020. 

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

cuộc họp (dự thảo Báo cáo kết quả triển khai xây dựng chính quyền điện tử 6 

tháng đầu năm 2020 gửi kèm theo trên VNPT-iOffice). 

- Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Tin học - Công báo) chủ trì, phối hợp 

với Sở Thông tin và Truyền thông chuẩn bị các điều kiện phục vụ cuộc họp. 

Trân trọng 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:  

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

- Lưu: VT, KG-VX (HTHT).     

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Phạm Hùng Trường 
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