
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH HÒA BÌNH 

–––––––––– 

Số:           /MH-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

–––––––––––––––––––––––– 

Hòa Bình, ngày         tháng 6 năm 2020 

 

 

GIẤY MỜI 

 

Thực hiện chương trình công tác tháng 6 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh 

tổ chức cuộc họp nghe báo cáo về triển khai Cổng Dịch vụ công, Hệ thống thông 

tin một cửa điện tử cấp tỉnh; triển khai phần mềm một cửa điện tử cấp tỉnh; tình 

hình cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 trên Cổng Dịch vụ công 

tỉnh. 

1. Chủ trì: Đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. 

2. Thành phần 

- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; 

- Lãnh đạo và chuyên viên có liên quan thuộc Sở Thông tin và Truyền 

thông; đơn vị cung cấp phần mềm một cửa điện tử tỉnh (do lãnh đạo Sở Thông tin 

và Truyền thông mời); 

- Đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và công chức 

phụ trách Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả các huyện, thành phố (do lãnh đạo 

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố mời); 

- Lãnh đạo các Phòng: Kiểm soát TTHC; Khoa giáo Văn xã; Trung tâm Tin 

học và Công báo, Trung tâm Phục vụ hành chính công, Văn phòng UBND tỉnh. 

3. Thời gian: Một buổi sáng, thứ Tư từ 8 giờ 00’ ngày 03/6/2020. 

4. Địa điểm: Phòng họp số 3, tầng 3, Văn phòng UBND tỉnh. 

Giao Văn phòng UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông chuẩn bị báo 

cáo, tài liệu liên quan phục vụ buổi làm việc. 

Đề nghị các đại biểu tham dự đúng thời gian quy định./. 

 

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời họp; 

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh 

  Nguyễn Văn Chương; 

- Chánh VP, các Phó CVP/UBND tỉnh; 

- Phòng QT-TV/VPUBND tỉnh; 

- Lưu: VT, KSTT (Ng.05b) 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Đinh Công Sứ 

 

 

 


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-06-01T12:18:25+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Đinh Công Sứ<sudc.htl@hoabinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Phòng CNTT - Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hòa Bình - Phone: 02183.898.678 - Email: sothongtin@hoabinh.gov.vn
	2020-06-01T13:51:31+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH HÒA BÌNH
	Ủy ban nhân dân tỉnh<uybannhandantinh@hoabinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Phòng CNTT - Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hòa Bình - Phone: 02183.898.678 - Email: sothongtin@hoabinh.gov.vn
	2020-06-01T13:51:38+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH HÒA BÌNH
	Ủy ban nhân dân tỉnh<uybannhandantinh@hoabinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Phòng CNTT - Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hòa Bình - Phone: 02183.898.678 - Email: sothongtin@hoabinh.gov.vn
	2020-06-01T13:52:50+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH HÒA BÌNH
	Ủy ban nhân dân tỉnh<uybannhandantinh@hoabinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




