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GIẤY MỜI 

Dự Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai Quyết định số 28/2018/QĐ-
TTg của Thủ tướng Chính phủ, chuyển đổi, sử dụng trục liên thông 

văn bản quốc gia để gửi, nhận văn bản điện tử 
 

Thực hiện các Công văn của Văn phòng Chính phủ: số 282/VPCP-KSTT; 
số 287/VP-KSTT ngày 10/01/2019; số 317/VPCP-KSTT ngày 11/01/2019 về 
việc triển khai Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, 
UBND tỉnh kính mời các đại biểu tham dự Hội nghị với nội dung sau: 

1. Thành phần  
- Đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Chủ trì; 
- Lãnh đạo và bộ phận phụ trách CNTT của Văn phòng Tỉnh ủy; 
- Lãnh đạo và cán bộ phụ trách CNTT các sở, ngành: Thông tin và Truyền 

thông; Tài chính; Kế hoạch và Đầu tư; Nội vụ; Tài nguyên và Môi trường, Tư 
pháp; 

- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh và đại diện các Phòng, đơn vị: Khoa 
giáo Văn xã, Kiểm soát Thủ tục hành chính, Hành chính - Quản trị, Trung tâm 
Tin học - Công báo; đơn vị phát triển phần mềm quản lý văn bản và điều hành 
của UBND tỉnh, Viễn thông Lạng Sơn (Do Văn phòng UBND tỉnh mời). 

2. Thời gian: Từ 13 giờ 30, ngày 18/01/2019 (thứ Sáu). 
3. Địa điểm: Phòng họp trực tuyến tầng 3, trụ sở UBND tỉnh 
4. Nội dung: Quán triệt, triển khai Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg, chuyển 

đổi, sử dụng Trục liên thông văn bản quốc gia để gửi, nhận văn bản điện tử. 
5. Tổ chức thực hiện 
- Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, chuẩn bị điều kiện phục vụ Hội nghị, 

nhận tài liệu từ Văn phòng Chính phủ, in phát cho đại biểu (Trung tâm Tin học - 
Công báo thực hiện); 

- Viễn thông Lạng Sơn phối hợp với Trung tâm Tin học - Công báo  
chuẩn bị các điều kiện về kỹ thuật đảm bảo cho cuộc họp. Thời gian kiểm tra, 
chạy thử đường truyền vào lúc 08 giờ 00 ngày 18/01/2019. 

(Gửi kèm theo các Công văn của Văn phòng Chính phủ). 
Trân trọng kính mời các đồng chí tham dự./. 

 
Nơi nhận:  
- Như thành phần mời; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- C, PCVP UBND tỉnh, 
  các Phòng CM, HC-QT, TH-CB; TTPVHCC; 
- Báo LS, Đài PTTH tỉnh, Cổng TTĐT (đưa tin);  
- Lưu: VT, KGVX(LHH).                                       

TL. CHỦ TỊCH 
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
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