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GIẤY MỜI 

Dự họp trực tuyến 3 cấp về triển khai phát triển kinh tế số 

 

Thực hiện Công văn số 1427/GM-STTTT ngày 20/7/2021 của Sở Thông tin 

và Truyền thông tỉnh Lạng Sơn về dự họp trực tuyến 3 cấp về triển khai phát triển 

kinh tế số, UBND huyện Hữu Lũng trân trọng mời các đại biểu dự họp trực tuyến 3 

cấp như sau:  

1. Thành phần tham dự: 

1.1. Tại điểm cầu UBND huyện 

- Đại diện Lãnh đạo UBND huyện; 

- Đại diện Lãnh đạo: Văn phòng HĐND&UBND huyện, Phòng Văn hóa và 

Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông, Phòng Nông nghiệp và 

Phát triển Nông thôn. 

1.2. Tại điểm cầu UBND các xã, thị trấn  

- Đại diện Lãnh đạo UBND các xã, thị trấn. 

- Trưởng các Thôn; Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên xã. 

2. Thời gian:  Từ 08 giờ 00 ngày 22 tháng 7 năm 2021 (thứ Năm). 

3. Địa điểm:  

- Cấp huyện: Tại phòng họp tầng 2, nhà 5 tầng, trụ sở UBND huyện. 

- Cấp xã, thị trấn: Tại phòng họp trực tuyến các xã, thị trấn. 

4. Tổ chức thực hiện: 

- Văn phòng HĐND&UBND huyện Phối hợp với Trung tâm Viễn thông 

Hữu Lũng (đ/c Phạm Quang Hùng, Giám đốc Trung tâm Viễn thông huyện, SĐT: 

0912.202.840) chuẩn bị các điều kiện về kỹ thuật đảm bảo cho cuộc họp.  

- UBND các xã, thị trấn chủ động in tài liệu phục vụ tại phòng họp, chuẩn bị 

phòng họp và các điều kiện cần thiết phục vụ cuộc họp. 

- Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn (theo thành phần mời họp) chủ 

động nghiên cứu trước Công văn số 945/UBND-KGVX ngày 15/7/2021 của 

UBND tỉnh và Kế hoạch số 1417/KH-STTTT ngày 19/7/2021 của Sở Thông tin và 
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Truyền thông về triển khai phát triển kinh tế số tỉnh Lạng Sơn năm 2021 và tham 

gia ý kiến tại cuộc họp. 

(Công văn số 945/UBND-KGVX; Kế hoạch số 1417/KH-STTTT và Công văn 

số 1427/GM-STTTT được gửi kèm theo qua VNPT-iOffice) 

Kính mời các thành phần dự làm việc đúng thời gian, địa điểm trên./.  

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 

- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

  

 

 

 

 

Phạm Ngọc Thủy 
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