
 

 

 

GIẤY MỜI 

Dự Lễ khai trương trực tuyến Cổng dịch vụ công quốc gia 
 

 

 Thực hiện Công điện số 1346/CĐ-VPCP ngày 03/12/2019 của Văn phòng 

Chính phủ về việc mời dự Lễ khai trương trực tuyến Cổng Dịch vụ công quốc 

gia, do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì; UBND tỉnh tổ chức tại điểm cầu 

của tỉnh như sau: 

 1. Thời gian: Một buổi, bắt đầu từ 13 giờ 50 phút, ngày 09/12/2019 (Thứ 2). 

 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 Thường trực HĐND tỉnh;  

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

- Đại diện lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh; 

- Đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành có TTHC tiếp nhận tại Trung tâm 

Phục vụ hành chính công tỉnh; 

- Đại diện lãnh đạo: Thanh tra tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Cục Hải quan, 

Cục Thuế tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Ngân hàng Nhà nước tỉnh, Bưu điện 

tỉnh, Điện lực Hà Tĩnh, Viễn thông Hà Tĩnh, Chi nhánh Viettel Hà Tĩnh; 

- Đại diện lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp Hà Tĩnh; 

- Đại diện lãnh đạo UBND, lãnh đạo Trung tâm Hành chính công các 

huyện, thành phố, thị xã; 

- Đại diện lãnh đạo: Phòng Nội chính - Pháp chế, Trung tâm Thông tin - 

Công báo - Tin học, Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh, Văn phòng Đoàn 

ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh; 

 - Báo Hà Tĩnh, Đài PT-TH tỉnh cử phóng viên đến 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. 

 Đề nghị đại biểu tham dự Hội nghị 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, các PVP; 

- TT TT-CB-TH (chuẩn bị HT, đk kỹ thuật); 

- Lưu: VT, PC1.                                                          

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

  Lê Minh Đạo 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH HÀ TĨNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 Số: 461/GM-UBND 

            

             Hà Tĩnh, ngày 05 tháng 12 năm 2019 
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