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TỈNH LẠNG SƠN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

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

GIẤY MỜI 

Dự Hội thảo trực tuyến chia sẻ kinh nghiệm và chính sách mới của Nhật Bản 

nhằm thúc đẩy phát triển Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số 

 

 Thực hiện Công văn số 1692/VPCP-HC ngày 29/12/2020 của Văn phòng 

Chính phủ về việc mời tham dự Hội thảo trực tuyến chia sẻ kinh nghiệm và chính 

sách mới của Nhật Bản nhằm thúc đẩy phát triển Chính phủ điện tử, hướng tới 

Chính phủ số, UBND tỉnh kính mời các thành phần tham dự Hội thảo tại điểm 

cầu của tỉnh như sau: 

1. Thành phần 

- Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh;  

- Thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử tỉnh (theo Quyết 

định số 1782/QĐ-UBND ngày 11/9/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh); đại diện lãnh 

đạo UBND thành phố Lạng Sơn, huyện Cao Lộc; lãnh đạo Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh; lãnh đạo và chuyên viên Phòng Nghiệp vụ - Kiểm soát thủ 

tục hành chính. 

2. Thời gian: 08h00, ngày 08/01/2021 (thứ Sáu).  

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

4. Tổ chức thực hiện  

- Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hơp̣ với Văn phòng 

UBND tỉnh (Trung tâm Phục vụ hành chính công), các cơ quan liên quan chủ 

động liên hệ chuẩn bi ̣ tài liệu hội thảo; dự thảo Bài phát biểu của Lãnh đạo 

UBND tỉnh và Báo cáo tóm tắt kết quả xây dựng chính quyền điện tử, cải cách 

thủ tục hành chính năm 2020; phương hướng nhiệm vụ năm 2021 của tỉnh Lạng 

Sơn; trình UBND tỉnh trước ngày 06/01/2021. 

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

Viễn thông Lạng Sơn chuẩn bị phòng họp, chuẩn bị các điều kiện về kỹ thuật bảo 

đảm cho Hội thảo trực tuyến. 

- Các đại biểu tham dự Hội thảo thực hiện nghiêm những biện pháp phòng 

dịch COVID-19. 

UBND tỉnh kính mời các thành phần tham dự./. 

Nơi nhận:  
- Như thành phần mời dự; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Đài PTTH tỉnh, Báo Lạng Sơn,  

  Cổng TTĐT tỉnh (cử PV đưa tin); 

- C, PVP UBND tỉnh, 

 các Phòng CM, HCQT, TTPVHCC, TTTHCB; 

- Lưu: VT, KGVX (HTHT)    

TL. CHỦ TỊCH 
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

 

 

 

Nguyễn Văn Hà 
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