
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH LẠNG SƠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:         /GM-UBND Lạng Sơn, ngày       tháng 01 năm 2023 

GIẤY MỜI 

Dự Hội nghị trực tuyến sơ kết 01 năm triển khai  

thực hiện Đề án 06 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 

  

 Thực hiện Kế hoạch số 256/KH-UBND ngày 26/12/2022 của UBND tỉnh về 

tổ chức Hội nghị sơ kết 01 năm triển khai thực hiện Đề án 06 và triển khai nhiệm 

vụ năm 2023, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến như sau: 

1. Thành phần 

a) Điểm cầu cấp tỉnh 

- Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác 

triển khai Đề án 06 tỉnh - Chủ trì; 

- Thành viên Tổ công tác triển khai Đề án 06 tỉnh (theo Quyết định số 

365/QĐ-UBND ngày 01/3/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh); 

- Đại diện Lãnh đạo các sở, ngành: Nội vụ, Giao thông vận tải, Cục Thuế, 

Công ty Điện lực Lạng Sơn, Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh; 

- Lãnh đạo các phòng liên quan thuộc Công an tỉnh; 

- Đại diện tập thể, cá nhân được khen thưởng. 

b) Điểm cầu UBND cấp huyện: Tổ trưởng Tổ công tác triển khai Đề án 06 

cấp huyện và các thành phần liên quan (do Chủ tịch UBND cấp huyện triệu tập). 

c) Điểm cầu UBND cấp xã: Tổ trưởng Tổ công tác triển khai Đề án 06 cấp 

xã, Tổ trưởng Tổ công tác thôn, khối phố và các thành phần liên quan (do Chủ 

tịch UBND cấp xã triệu tập). 

2. Thời gian: từ 14 giờ 00 phút, ngày 12/01/2023 (thứ Năm).  

3. Địa điểm 

- Tại điểm cầu cấp tỉnh: phòng họp trực tuyến tầng 4, trụ sở UBND tỉnh. 

- Tại điểm cầu cấp huyện, cấp xã: phòng họp trực tuyến UBND cấp huyện, cấp xã. 

4. Nội dung:  

a) Đánh giá kết quả triển khai thực hiện các nội dung của Đề án 06 theo lộ 

trình năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023; 

b) Biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 

triển khai thực hiện Đề án 06 trong năm 2022; 



2 

 

c) Tổ chức Lễ công bố kết nối chính thức Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

dân cư với Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin Một cửa điện tử của tỉnh. 

5. Tổ chức thực hiện 

a) Công an tỉnh chuẩn bị tài liệu phục vụ Hội nghị; phối hợp với Văn phòng 

UBND tỉnh chuẩn bị nội dung phát biểu chỉ đạo của Lãnh đạo UBND tỉnh và các 

điều kiện tổ chức Hội nghị. 

b) Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Thông tin) phối hợp với Viễn thông 

Lạng Sơn chuẩn bị các điều kiện kỹ thuật bảo đảm phục vụ Hội nghị.  

c) Sở Nội vụ thực hiện công tác thi đua, khen thưởng tại Hội nghị. 

d) Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Văn 

phòng UBND tỉnh (Trung tâm Thông tin) chuẩn bị Lễ công bố kết nối chính thức 

Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông 

tin Một cửa điện tử của tỉnh tại Hội nghị.  

đ) Các đơn vị (Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tư pháp, Bảo hiểm xã hội 

tỉnh, UBND huyện Chi Lăng, UBND phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn 

và UBND xã Yên Lỗ, huyện Bình Gia) chuẩn bị tham luận theo Kế hoạch số 

256/KH-UBND; các thành phần dự họp chủ động nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị ý 

kiến phát biểu tại Hội nghị. 

 (Tài liệu Hội nghị gửi kèm theo trên VNPT-iOffice, đề nghị các đơn vị chủ 

động in, sao phục vụ Hội nghị). 

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

 

Nơi nhận: 
 

- Như thành phần mời; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Viễn thông Lạng Sơn; 

- Đài PTTH tỉnh, Báo Lạng Sơn,  

  Cổng TTĐT tỉnh (đưa tin); 

- C, PCVP UBND tỉnh, các Phòng:  

  CM, HCQT, TTTT; 

- Lưu: VT, NC (LTH). 

 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Phạm Hùng Trường 
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