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Số:          /GM-UBND Lạng Sơn, ngày        tháng 3 năm  2020 

GIẤY MỜI  

Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc Công bố dic̣h vu ̣công tích hơp̣ trên  

Cổng Dic̣h vu ̣công quốc gia, sơ kết 03 tháng vâṇ hành Cổng Dic̣h vu ̣công 

quốc gia và ra mắt Hê ̣thống thông tin báo cáo Chính phủ 

 

 

Thực hiện Công điêṇ số 300/CĐ-VPCP ngày 10/3/2020 của Văn phòng 

Chính phủ về dư ̣Hôị nghi ̣trưc̣ tuyến toàn quốc Công bố dic̣h vu ̣công tích hơp̣ 

trên Cổng Dic̣h vu ̣công quốc gia, sơ kết 03 tháng vâṇ hành Cổng dic̣h vu ̣công 

quốc gia và ra mắt Hê ̣thống thông tin báo cáo Chính phủ, UBND tỉnh kính mời 

các đồng chí dự Hội nghị như sau:  

1. Thành phần 

- Đaị diêṇ Lãnh đạo UBND tỉnh; 

- Đaị diêṇ Lañh đaọ Văn phòng UBND tỉnh, các sở, ngành: Thông tin và 

Truyền thông, Tư pháp, Công Thương, Giao thông vâṇ tải, Tài chính, Kế hoac̣h 

và Đầu tư, Giáo duc̣ và Đào taọ, Y tế, Lao đôṇg - Thương binh và Xa ̃hôị, Tài 

nguyên và Môi trường, Công an tỉnh, Cuc̣ Thuế tỉnh, Kho bac̣ Nhà nước tỉnh, 

VNPT Laṇg Sơn; 

- Đaị diêṇ Lañh đaọ UBND: Thành phố Laṇg Sơn, huyêṇ Cao Lôc̣. 

2. Thời gian: 13 giờ 45, ngày 13 tháng 3 năm 2020 (thứ Sáu). 

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: 

- Chủ trì, phối hơp̣ với các cơ quan chuẩn bi ̣tài liêụ hôị nghi ̣theo hướng 

dâñ của Văn phòng Chính phủ, sao in 05 bô ̣ tài liêụ phuc̣ vu ̣hop̣ taị điểm cầu 

của tỉnh và gửi bản mềm cho Văn phòng UBND tỉnh (qua Trung tâm Tin hoc̣ - 

Công báo) để câp̣ nhâṭ trên máy tính. 

- Chuẩn bi ̣Báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện các nhiệm vụ được 

giao liên quan đến triển khai Cổng Dịch vụ công quốc gia và tình hình xây dưṇg 

Hê ̣ thống thông tin báo cáo điạ phương; dự thảo Bài phát biểu của Lãnh đạo 

UBND tỉnh tại Hội nghị; gửi Văn phòng UBND tỉnh trong sáng ngày 13/3/2020. 

b) Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Tin hoc̣ - Công báo) chủ trì, phối 

hơp̣ với Sở Thông tin và Truyền thông, Viễn thông Lạng Sơn chuẩn bị các điều 
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kiện về kỹ thuật phục vụ Hội nghị; chuẩn bi ̣máy tính, câp̣ nhâṭ tài liêụ để phuc̣ 

vu ̣các đaị biểu dư ̣hop̣. 

 (Công điêṇ số 300/CĐ-VPCP được gửi kèm theo trên VNPT-iOffice) 

UBND tỉnh trân troṇg kính mời các thành phần tham dư ̣Hôị nghi.̣/. 

 

Nơi nhận:  
- Như thành phần mời;                                                                          

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Báo LS, Đài PTTH tỉnh (đưa tin); 

- C, PVP UBND tỉnh, các phòng: 

  TH, KGVX, KSTTHC, HC-QT,  

  TH-CB, TTPVHCC;  

- Lưu: VT, KSTTHC (HTHT). 

TL. CHỦ TỊCH 

 KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

 

 

 

 

Nguyêñ Văn Hà  
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