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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY 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
Thực hiện Công văn 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 (gửi kèm); UBND tỉnh mời tham dự Hội thảo trực tuyến nêu
trên tại điểm cầu của tỉnh với thành phần, thời gian và địa điểm như sau:
1. Thành phần:
* Tại điểm cầu UBND tỉnh (Phòng họp
n - ng
và UBND ỉnh số 09 Lê D ẩn hành phố B ôn Ma Th ộ ):

trụ sở HĐND

Kính mời:
- Đồng chí Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền
th ng, h rưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh, chủ trì;
- Đồng chí Bùi Hồng Quý – Chánh Văn phòng UBND tỉnh;
- Các thành vi n Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh (theo
Quyết định số 1740/QĐ-UBND ngày 04/8/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh);
- Đại diện Lãnh đạo UBND thành phố Buôn Ma Thuột; đại diện một số
hòng, đơn vị liên quan thuộc và trực thuộc (giao UBND thành phố Buôn Ma
Thuột chủ động mời cùng tham dự).
- Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh (theo
Quyết định số 1741/QĐ-UBND ngày 04/8/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh);
- Báo Đắk Lắk, Đài hát thanh và ruyền hình tỉnh, Cổng Thông tin điện
tử tỉnh (để đưa tin).
- Các phòng, trung tâm thuộc Văn phòng UBND tỉnh: Kiểm soát Thủ tục
hành chính, Khoa giáo Văn xã, ổng hợp, Thông tin Công báo.
* Tại điểm cầu UBND cấp huyện (phòng họp tr c tuy n của UBND các
huyện, thị xã):
- Đại diện Lãnh đạo UBND các huyện, thị xã;
- Đại diện các hòng, đơn vị liên quan thuộc và trực thuộc (giao UBND
các huyện, thị xã chủ động mời tham dự).

2. Thời gian: Vào lúc 08 giờ 00, ngày 08/01/2021 (thứ Sáu).
3. Công tác chuẩn bị:
- Tài liệu Hội thảo được đăng tải l n rang th ng tin điện tử tổng hợp của
Cục Kiểm soát TTHC tại địa chỉ: https://thutuchanhchinh.vn các đại biểu, cơ
quan, đơn vị chủ động truy cập địa chỉ tr n để tải tài liệu về nghiên cứu, sử dụng;
- Giao Văn phòng UBND tỉnh đảm bảo đường truyền trực tuyến tại điểm
cầu của tỉnh và chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ Hội thảo trực tuyến.
- Giao UBND các huyện, thị xã chủ trì phối hợp với Văn phòng UBND
tỉnh đảm bảo đường truyền trực tuyến tại điểm cầu của huyện, thị xã và chuẩn bị
cơ sở vật chất phục vụ Hội thảo trực tuyến tại các huyện, thị xã.
Kính mời các đại biểu tham dự Hội thảo trực truyến đúng thành phần, thời
gian, địa điểm như trong Giấy mời.
Thông tin chi ti t xin liên hệ Bà Phạm Thị Linh Nhâm, Chuyên viên Phòng
Khoa giáo Văn xã – Văn phòng UBND ỉnh, Điện thoại: 0912 565588./.
Nơi nhận:
- Như thành phần mời;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- CVP, PCVP UBND tỉnh;
- Điện lực Đắk Lắk;
(Để đảm bảo đường truyền)
- VN Đắk Lắk;
- Các Phòng, TT: TH, QTTV, HCTC, TTCB;
- Lưu: V , KGVX(Nh-10b).
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