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GIẤY MỜI 

Dự làm việc với Đoàn công tác của Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông 

Quân đội (Viettel) 

 
 

Thực hiện Chương trình công tác tháng 3/2021, UBND tỉnh tổ chức làm 

việc với Đoàn công tác của Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội 

(Viettel) cụ thể như sau:  

I. Thành phần tham dự: 

1. Thành phần của Tập đoàn Viettel 

- Đồng chí Đại tá Tào Đức Thắng, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Viettel; 

- Lãnh đạo các cơ quan: Văn phòng, Chiến lược;  

- Lãnh đạo các Tổng Công ty: Viễn thông, Giải pháp Doanh nghiệp, Mạng 

lưới, Bưu chính, Công trình, Ban Giám đốc Viettel Lạng Sơn.  

2. Thành phần tỉnh Lạng Sơn 

- Mời đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, 

Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh dự (có Giấy mời riêng); 

- Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh; 

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

- Đại diện lãnh đạo các sở, ngành, cơ quan: Văn phòng Tỉnh ủy, Thông tin 

và Truyền thông, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Y tế, Nội vụ, Tài nguyên và 

Môi trường, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Xây dựng, 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động - Thương binh và Xã hội, Công 

an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, 

Kho bạc nhà nước tỉnh, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh; UBND thành 

phố Lạng Sơn, UBND các huyện: Cao Lộc, Hữu Lũng. 

II. Thời gian: Từ 15 giờ 00, ngày 31/3/2021 (thứ Tư). 

III. Địa điểm: Tại phòng họp tầng 4, trụ sở UBND tỉnh. 

IV. Nội dung: Trao đổi và ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác trong việc xây 

dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số, đô thị thông minh và phát triển hạ tầng 

viễn thông giữa Tập đoàn Viettel và UBND tỉnh Lạng Sơn. 

V. Phân công thực hiện 

- Sở Thông tin và Truyền thông chuẩn bị Báo cáo khái quát hiện trạng cơ 

sở hạ tầng công nghệ thông tin và nhu cầu hợp tác xây dựng đô thị thông minh 

tỉnh Lạng Sơn thời gian tới; chủ trì, phối hợp với Viettel Lạng Sơn xem xét, hoàn 

thiện dự thảo Biên bản ghi nhớ giữa Tập đoàn Viettel và UBND tỉnh Lạng Sơn về 
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xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số, đô thị thông minh và phát triển hạ 

tầng viễn thông trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2025; gửi Văn phòng 

UBND tỉnh chậm nhất trong ngày 30/3/2021 (Có dự thảo Biên bản ghi nhớ gửi 

kèm theo trên VNPT-iOffice). 

- Các cơ quan tham dự buổi làm việc chuẩn bị nội dung làm việc theo chức 

năng, nhiệm vụ; 

- Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị các điều kiện phục vụ buổi làm việc, điều 

hành chương trình làm việc. 

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

Nơi nhận:  
- Như  thành phần mời; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Đài PT-TH, Báo Lạng Sơn (đưa tin); 

- C, PCVP UBND tỉnh; 

  các phòng CM, HCQT, TTTH-CB; 

- Lưu: VT, KG-VX(HTHT).     

 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 
 

 

 
 

Phạm Hùng Trường 

 

 


		2021-03-30T07:24:58+0700
	Phạm Hùng Trường


		2021-03-30T08:29:46+0700


		2021-03-30T08:29:46+0700


		2021-03-30T08:29:46+0700




