
 

 

 

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 Văn bản 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 tổ chức Hội thảo tại điểm cầu của tỉnh như sau: 

 1. Thời gian: 07h50, ngày 08/01/2021 (Thứ Sáu). 

 2. Địa điểm: Phòng họp trực tuyến Tầng 3, Trung tâm Công báo - Tin học, 

Văn phòng UBND tỉnh. 

3. Thành phần tham dự, trân trọng kính mời: 

- Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh (mời chủ trì); 

 - Đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh; 

 - Đại diện lãnh đạo UBND các huyện, thành phố, thị xã;  

 - Đại diện lãnh đạo: Trung tâm Công báo - Tin học; Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh; Trung tâm Hành chính công các huyện, thành phố, thị xã;  

 - Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo Xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh (theo Quyết 

định số 1293/QĐ-BCĐ ngày 22/4/2020 của Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền 

điện tử tỉnh); 

 - Phóng viên Báo Hà Tĩnh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Cổng Thông 

tin điện tử tỉnh dự và đưa tin. 

 4. Phân công nhiệm vụ: 

 Giao Văn phòng UBND tỉnh chỉ đạo Trung tâm Công báo - Tin học chuẩn 

bị hội trường và các điều kiện cần thiết để phục vụ Hội thảo tại điểm cầu của tỉnh. 

 Tài liệu Hội thảo được Văn phòng Chính phủ gửi file điện tử tại mục Văn 

bản điều hành trên https://thutuchanhchinh.vn. 

 Yêu cầu đại biểu tham dự Hội thảo trực tuyến đầy đủ, đúng thành phần và 

thời gian quy định./. 
 

Nơi nhận:       
- Như thành phần mời dự;  

- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo); 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Chánh VP, PVP Trần Tuấn Nghĩa; 

- Trung tâm CB-TH (để bố trí); 

- Lưu: VT, PC1.                                                          
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  Trần Tuấn Nghĩa 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 Số: 07/GM-UBND 

            

             Hà Tĩnh, ngày 05 tháng 01 năm 2021 
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