
 

 

 

GIẤY MỜI 

Dự Lễ khai trương trực tuyến toàn quốc Hệ thống thông tin báo cáo  

quốc gia, Trung tâm thông tin, chỉ đạo điều hành của Chính phủ,  

Thủ tướng Chính phủ và công bố dịch vụ công thứ 1.000 trên  

Cổng Dịch vụ công quốc gia 

  

 Thực hiện Công điện số 997/CĐ-VPCP ngày 14/8/2020 của Văn phòng 

Chính phủ về việc tham dự Lễ khai trương trực tuyến toàn quốc Hệ thống thông 

tin báo cáo quốc gia, Trung tâm thông tin, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ 

tướng Chính phủ và công bố dịch vụ công thứ 1.000 trên Cổng Dịch vụ công 

quốc gia; Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị tại điểm cầu của tỉnh như sau: 

 1. Thời gian: 07 giờ 50 phút, ngày 19/8/2020 (Thứ 4). 

 2. Địa điểm: Phòng họp trực tuyến Tầng 3, Trung tâm Thông tin - Công 

báo - Tin học, Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và 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 Viễn thông Hà Tĩnh; 

 - Đại diện lãnh đạo: Hiệp hội Doanh nghiệp Hà Tĩnh và đại diện 03 doanh 

nghiệp trên địa bàn tỉnh (giao Hiệp hội Doanh nghiệp lựa chọn và tin mời); 

 - Đại diện lãnh đạo: Trung tâm Thông tin - Công báo - Tin học, Trung 

tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh;  

 - Phóng viên Cổng TTĐT, Báo Hà Tĩnh, Đài PT-TH tỉnh dự và đưa tin. 

 Giao Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh chỉ đạo Trung tâm 

Thông tin - Công báo - Tin học chuẩn bị hội trường và các điều kiện cần thiết để 

phục vụ Hội nghị tại điểm cầu của tỉnh. 

 Yêu cầu đại biểu tham dự Lễ khai trương 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 TT-CB-TH (để bố trí); 

- Lưu: VT, PC1.                                                          
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 Số: 324/GM-UBND 

            

             Hà Tĩnh, ngày 14 tháng 8 năm 2020 
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