
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LẠNG SƠN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM     

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                                                                                                                                                                                                                                                              

Số:            /GM-UBND Lạng Sơn, ngày        tháng 8 năm 2020 

 

GIẤY MỜI 

Họp trực tuyến Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử với các Ban Chỉ đạo 

xây dựng Chính phủ điện tử, Chính quyền điện tử Bộ, ngành, địa phương 

               

Thực hiện Công điện số 1049/CĐ-VPCP ngày 24/8/2020 của Văn phòng 

Chính phủ về việc Hội nghị trực tuyến Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử 

với các Ban Chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử, Chính quyền điện tử Bộ, 

ngành, địa phương; UBND tỉnh trân trọng kính mời dự họp trực tuyến như sau: 

1. Thành phần 

- Lãnh đạo UBND tỉnh; 

- Các thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh (tại 

Quyết định số 2356/QĐ-UBND ngày 19/11/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh).  

2. Thời gian: từ 14 giờ 00, ngày 26/8/2020 (thứ Tư).  

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

4. Tổ chức thực hiện 

a) Sở Thông tin và Truyền thông chuẩn bị tài liệu họp tại điểm cầu của 

tỉnh; dự thảo Bài phát biểu của Lãnh đạo tỉnh về tình hình, kết quả xây dựng 

chính quyền điện tử và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới trên địa bàn 

tỉnh; gửi UBND tỉnh trước 17 giờ 00 ngày 25/8/2020.  

b) Trung tâm Tin học - Công báo (Văn phòng UBND tỉnh) phối hợp với 

Viễn thông Lạng Sơn chuẩn bị các điều kiện về kỹ thuật bảo đảm cho cuộc họp 

trực tuyến.  

c) Tất cả các đại biểu dự họp thực hiện các biện pháp phòng dịch theo 

khuyến cáo của cơ quan y tế. 

UBND tỉnh trân trọng kính mời các thành phần dự họp./.  

Nơi nhận:  
- Như thành phần mời họp; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Đài PT-TH, Báo Lạng Sơn (đưa tin);  

- Viễn thông Lạng Sơn;  

- C, PVP UBND tỉnh, 

  các phòng CV, HC-QT, TH-CB; 

- Lưu: VT, KG-VX(HTHT).  

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 
 

Phạm Hùng Trường 
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