
 

ỦY BAN NHÂN DÂN    

HUYỆN BẮC SƠN 

Số:           /GM-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Bắc Sơn, ngày        tháng 8 năm 2022 

 
GIẤY MỜI 

Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 06 tháng triển khai Đề án “Phát triển 

ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số 

quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” 

 

Kính gửi: Các thành phần tham gia. 

 

Thực hiện thông báo tại Giấy mời số 334/GM-UBND, ngày 08/8/2022 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 06 tháng triển 

khai Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử 

phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030”. 

Ủy ban nhân dân huyện Bắc Sơn trân trọng kính mời đại biểu dự Hội nghị 

trực tuyến với thành phần, thời gian và địa điểm như sau: 

1. Thành phần 

1.1. Tại phòng họp trực tuyến Ủy ban nhân dân huyện (Hội trường tầng 

II – Trụ sở HĐND và UBND huyện) 

- Đồng chí Nguyễn Ngọc Thiều, Chủ tịch UBND huyện, Tổ trưởng Tổ công 

tác; 

- Các thành viên Tổ Công tác triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg 

ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ huyện (Theo Quyết định số 722/QĐ-

UBND ngày 16/3/2022 của Chủ tịch UBND huyện); 

- Mời Lãnh đạo các đơn vị: Trung tâm Viễn thông Bắc Sơn, Chi nhánh 

Viettel Bắc Sơn; 

- Phóng viên Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông (Đến dự và đưa 

tin) 

1.2. Tại phòng họp trực tuyến cấp xã 

- Chủ tịch UBND cấp xã; thành viên Tổ Công tác triển khai thực hiện Quyết 

định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ cấp xã và Tổ trưởng 

Tổ công tác triển khai Đề án 06 tại các thôn, khối phố trên địa bàn (do UBND cấp xã 

mời). 

2. Thời gian: Từ 08 giờ 00 phút, ngày 09 tháng 8 năm 2022 (Thứ Ba).  

3. Tổ chức thực hiện 

3.1. Công an huyện: chuẩn bị tài liệu họp, in đủ cho các đại biểu dự họp tại 

điểm cầu cấp huyện. 
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3.2. Văn phòng HĐND và UBND huyện: Phối hợp với Trung tâm Viễn 

thông huyện chuẩn bị các điều kiện về kỹ thuật đảm bảo cho cuộc họp tại phòng 

họp trực tuyến UBND huyện. 

3.3. UBND cấp xã: Phối hợp với Trung tâm Viễn thông huyện chuẩn bị các 

điều kiện về kỹ thuật đảm bảo cho cuộc họp trực tuyến tại phòng họp UBND cấp 

xã và phân công cán bộ kỹ thuật tại phòng họp trực tuyến để phối hợp thực hiện 

trong suốt thời gian chạy thử và trong thời gian tổ chức cuộc họp. 

3.4. Đề nghị Trung tâm Viễn thông Bắc Sơn: phân công cán bộ kỹ thuật hỗ 

trợ tại phòng họp trực tuyến UBND huyện và UBND cấp xã để thực hiện. 

3.5. Đề nghị Điện lực Bắc Sơn: đảm bảo duy trì cung cấp điện trong thời 

gian chạy thử và thời gian họp trực tuyến tại cấp huyện, cấp xã. 

Thời gian kiểm tra, chạy thử đường truyền từ 07 giờ 00 phút ngày 

09/8/2022 và thử lại từ 07 giờ 30 phút ngày 09/8/2022. 

Đề nghị các đại biểu dự họp thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch 

Covid-19 theo quy định. 

Ủy ban nhân dân huyện trân trọng kính mời các đồng chí tham dự đầy đủ./.   

 

 

Nơi nhận:  
- Như thành phần; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Trung tâm Viễn thông; 

-  Điện lực Bắc Sơn;  

- Trang thông tin điện tử huyện (đăng tải); 

- C, PCVP HĐND&UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 

 Vũ Quang Hiển 
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